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Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport van het afstudeeronderzoek 'De toekomst van risicoverdeling binnen de 
GEM: een onderzoek naar de wijze van risicoverdeling binnen de Gemeenschappelijke Exploitatie 
Maatschappij (GEM) bij gebiedsontwikkeling. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de 
afronding van de studie Construction Management and Engineering (CME) aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Gedurende de periode augustus 2007 - april 2008 is dit onderzoek 
uitgevoerd bij AT Osborne. 

Ik ben begonnen met het zoeken naar een afstudeeronderwerp vanuit twee brede keywords: Publiek 
Private Samenwerking (PPS) en Risicomanagement. Binnen de PPS-constructies heb ik besloten om 
de GEM's te onderzoeken, omdat er minder onderzoek is gedaan naar deze constructie in 
vergelijking met de andere PPS-constructies. Toen er een afstudeeropdracht op mijn pad kwam, die 
over risicoverdeling binnen de GEM's ging, was ik daarom meteen geïnteresseerd. Hierdoor is 
uiteindelijk een handreiking, in de vorm van een afwegingsmodel voor risicoverdeling binnen een 
GEM, opgesteld. Met dit onderzoek hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een bewuste omgang 
van de partijen met de risico's en het verdelen ervan binnen een GEM. 

Tijdens mijn afstuderen heb ik veel steun gehad van mijn begeleiders op de TU Eindhoven en AT 
Osborne. Zij hebben aanzienlijke bijdrage geleverd aan mijn afstudeeronderzoek. Mijn dank gaat in 
de eerste plaats uit naar Ir. I.L. van Ophem (AT Osborne) die mij intensief heeft begeleid. Daarnaast 
wil ik mijn andere begeleiders Prof. ir. GJ. Maas (TUle), Ir. R. Favié (TUle) en Drs. A.F.W.M. 
Zeegers (AT Osborne) bedanken. Ik wil ook de GEM's bedanken die mij de mogelijkheid hebben 
gegeven om een casestudy binnen hun organisatie te verrichten. 

Tijdens mijn afstuderen ben ik lid geweest van het afstudeeratelier FutureSite. Ik wil mijn 
medestudenten van FutureSite bedanken die mij hebben geholpen met het oplossen van problemen, 
waar ik tijdens mijn afstuderen tegenaan ben gelopen. 

Als laatst wil ik mijn familie bedanken voor hun steun, vertrouwen en continue support. 

Ik wens de lezer veel plezier. 

ing. Arif Kafa 

Rotterdam, mei 2008 
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Samenvatting 

Deze scriptie is het resultaat van een onderzoek naar risicoverdeling tussen de participerende 
partijen binnen een Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) . Bij de GEM's die de laatste 
tien jaar zijn opgericht was er sprake van wisselend succes, en er blijkt dat de wijze van 
risicoverdeling binnen de GEM's met elkaar verschillen. Bij een GEM is de scheiding van 
verantwoordelijkheden en risico's minder duidelijk voor de participerende partijen. Voor de partijen 
blijft het een lastige taak om de grondexploitatierisico's evenwichtig te verdelen. Op dit moment is 
er geen handreiking die de verdeling van de grondexploitatierisico's binnen een GEM in goede banen 
kan leiden. Daarom is het doel van dit onderzoek het opstellen van een handreiking, in de vorm van 
een afwegingsmodel, voor de partijen die willen participeren in een GEM. Deze handreiking kan 
gebruikt worden als een handvat voor verdeling van de grondexploitatierisico's tijdens de initiatief
en haalbaarheidsfase. De handreiking heeft als doel het in goede banen leiden van risicoverdeling 
binnen een GEM. Met behulp van de handreiking kunnen de partijen bewuster omgaan met het 
verdelen van de risico's. Binnen deze handreiking behoren spelregels op het gebied van 
evenwichtige risicoverdeling, die als sturingsmiddel zullen dienen. De handreiking geeft ook een 
begeleiding in het proces van risicoverdeling, waardoor de participerende partijen een grip krijgen in 
het proces. De bedoeling is dat deze handreiking op alle toekomstige gebiedsontwikkelingsprojecten 
gebruikt kan worden. 

Volgens de methoden van risicomanagement moet als eerst een risicoanalyse uitgevoerd worden, 
voordat de risico's verdeeld worden tussen de samenwerkende partijen. Na de risicoanalyse kunnen 
de aspecten met spelregels toegepast worden om de risico's evenwichtig te kunnen verdelen 
tussen de samenwerkende partijen. Deze aspecten zeggen iets over een specifiek risico of een 
specifiek project die bepalend zijn voor risicoverdeling. De aspecten 'beheersbaarheid' en 
'voorzienbaarheid' zeggen iets over een specifiek risico. Het aspect 'bestuurlijke stabiliteit' zegt iets 
over een specifiek project. Binnen deze aspecten behoren spelregels die niet zijn beschreven in de 
samenvatting. Naast deze aspecten dienen de partijen een bepaalde input (houding) te geven zodat 
de onderhandeling over risicoverdeling optimaal verloopt. Risicoverdeling op basis van vertrouwen, 
commitment, flexibiliteit, acceptatie en respect is een input bij de aspecten tijdens de 
onderhandelingen over risicoverdeling. 

Het mechanisme van risicoverdeling binnen een GEM, voor de drie hoofdactiviteiten 'verwerven 
van grond', 'bouw- en woonrijp maken' en 'gronduitgifte', is uiteengezet. Publieke en private partijen 
brengen gronden in de GEM die in het plangebied liggen en waarvan de samenwerkende partijen 
eigenaren van deze gronden zijn. De overige gronden die de samenwerkende partijen niet in hun 
eigen bezit hebben, worden verworven door de GEM. Nadat de gronden zijn verworven, worden ze 
bouw- en woonrijp gemaakt onder verantwoordelijkheid van de GEM. De bouw- en woonrijp 
gemaakte gronden bestemd voor vastgoedexploitatie worden overgedragen van GEM naar de 
partiCiperende private partijen en/of derde private partijen. Gronden die bestemd zijn voor het 
openbare gebied draagt de GEM aan de gemeente over. In alle gevallen is de GEM verantwoordelijk 
voor gronduitgifte. 

Het proces van risicoverdeling binnen een GEM is ook uiteengezet. Risicoanalyse wordt 
Uitgevoerd binnen de actorenanalyse en de samenwerkingsvisie tijdens de initiatieffase. Bij de 
samenwerkingsvisie wordt bepaald hoe de risico's verdeeld moeten worden tussen de 
samenwerkende partijen. Nadat de samenwerkingsvisie is afgerond, wordt tijdens de 
haalbaarheidsfase de intentieovereenkomst afgesloten waarin de initiële risicoverdeling wordt 
vastgesteld. De spelregels voor risicoverdeling kunnen tijdens de samenwerkingsvisie toegepast 
worden, nadat de risicoanalyse is Uitgevoerd. Na de intentieovereenkomst kunnen de 
samenwerkende partijen nog steeds nadenken en onderhandelen over de risicoverdeling, omdat de 
intentieovereenkomst geen definitieve contract is. Tijdens deze onderhandelingen en besprekingen 
in de haalbaarheidsfase kunnen de spelregels samen met de input (houding) voor de tweede maal 
toegepast worden. Vervolgens wordt aan het einde van de haalbaarheidsfase de 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten die de feitelijke PPS-contract is. 

De risico-oorzaken die de grootste belemmeringen en invloed op het rendement kunnen veroorzaken 
voor de grondexploitatie van een gebiedsontwikkelingsproject, zijn: 

1. Geen beschikbaarheid van financiering bij de GEM enjof bij de participerende partijen; 

2. Belangentegenstelling en conflicten tussen de partijen over de planinhoud van het woningprogramma, 
qronduitqltte en de priizen daarvan' 

3 . Geen of onduidelijke afspraken tussen de partijen binnen de GEM over grondverwerving, inrichting en 
~ronduitgitte . 

4 . Eén van de samenwerkende partijen is niet bereid om het risico van een bepaalde activiteit te dragen of mee 
te werken' 

5. Onduidelijkheid enjof wijziging scope van het project; 

6. Geen politieke enjof maatschappelijke draagvlak voor het gebiedsontwikkelingsproject (bijv. acties en 
protesten) . 
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Naar aanleiding van de spelregels voor risicoverdeling en het contracteringsproces binnen de GEM's, 
volgt de handreiking in de vorm van een afwegingsmodel. De handreiking is in de samenvatting 
weergegeven . De vijf stappen van de handreiking kunnen in de initiatief-, haalbaarheid- en 
realisatiefase ingevuld worden: 

In stap 1 (initiatieffase) wordt de actorenanalyse en de samenwerkingsvisie uitgevoerd. Binnen deze 
twee analyses wordt een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. Tijdens een risicoanalyse worden de 
risico's geïnventariseerd, beoordeeld naar grootte, en als laatst geprioriteerd . Deze stap wordt apart 
uitgevoerd door de publieke en private partij(en) . Wanneer de publieke partij de enige betrokken 
partij is tijdens de initiatieffase, dan wordt de eerste stap alleen door de publieke partij uitgevoerd . 
Volgens de methoden van risicomanagement moet als eerst een risicoanalyse uitgevoerd worden, 
voordat de risico's verdeeld kunnen worden. 

In stap 2 (overgang van initiatief- naar haalbaarheidsfase) van de handreiking wordt er gefocust 
naar de aspecten beheersbaarheid, voorzienbaarheid en bestuurlijke stabiliteit. Onder deze aspecten 
behoren spelregels. In deze stap kijken de publieke en private partij(en) apart naar deze aspecten . 

In stap 3 (haalbaarheidsfase) wordt de initiële risicoverdeling vastgesteld en wordt er een 
intentieovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst heeft betrekking op de voorbereidingsfase; de 
randvoorwaarden voor de samenwerking liggen niet vast. Het betreft een inspanningsverplichting. 
Initiële risicoverdeling wordt bepaald door de publieke partij in overleg met de private partij. 
Wanneer de private partij in deze stap nog niet betrokken is bij het gebiedsontwikkelingsproject, 
wordt de initiële risicoverdeling door de publieke partij vastgesteld zonder onderhandeling met een 
private partij. 

In stap 4 (haalbaarheidsfase) vindt de onderhandeling over de risicoverdeling plaats . Desgewenst 
kan de risicoverdeling tijdens de onderhandelingen worden aangepast en wordt de definitieve 
verdeling opgesteld. Er wordt wederom gekeken naar de aspecten beheersbaarheid, 
voorzienbaarheid en bestuurlijke stabiliteit, zoals in stap 2. In deze stap kijken de publieke en 
private partijen gezamenlijk naar deze aspecten. Tijdens de onderhandeling over de risicoverdeling 
is vertrouwen, commitment, flexibiliteit, acceptatie en respect een input van de partijen . Zonder 
deze input van de partijen wordt er teveel naar de eigen belangen in het project gekeken en te 
weinig naar het gezamenlijke belang, waardoor de risico's niet op de juiste wijze verdeeld worden. 

In stap 5 (overgang van haalbaarheids- naar realisatiefase) wordt de samenwerkingsovereenkomst 
gesloten dat betrekking heeft op de uitwerking- en uitvoeringsfase. In deze overeenkomst wordt de 
definitieve risicoverdeling vastgelegd die tegelijkertijd de feitelijke PPS-overeenkomst is. 

Tijdens de casestudy zijn drie gebiedsontwikkelingsprojecten en de betrokken GEM's geanalyseerd: 
GEM Saendelft te Zaanstad, GEM Wateringse Veld te Den Haag en GEM Waalsprong te Nijmegen. De 
analyse bestond voornamelijk uit het bestuderen van de samenwerkingscontracten, waarin is 
gefocust op de afspraken voor de drie hoofdactiviteiten en de zes risico-oorzaken . Tijdens de 
casestudies is gebleken dat alle aspecten binnen de opgestelde handreiking zijn toegepast voor de 
risicoverdeling. Naast deze aspecten speelt het aspect 'bevoegdheid van partij' een belangrijke rol 
bij de keuze van een risicoverdeling. Dit aspect is in de praktijk vaak toegepast als motivatie voor de 
keuze van een bepaalde risicoverdeling. Daarom kan dit aspect toegevoegd worden in de opgestelde 
handreiking binnen stap 2 en 4. Voor dit aspect gaat het om de vraag welke partij de meest 
geschikte bevoegdheid heeft met betrekking tot het oplossen van het erkende probleem. 
Bijvoorbeeld, gemeente is in de praktijk verantwoordelijk voor de verdere verwerving van gronden 
in het exploitatiegebied, terwijl in de theorie de GEM hiervoor verantwoordelijk is. Motivatie voor dit 
verschil komt neer op de publiekrechtelijke onteigeningsbevoegdheden en overige wettelijke 
bevoegdheden die de gemeenten bezitten. Een GEM bezit op het gebied van grondverwerVing geen 
publiekrechtelijke onteigeningsbevoegdheden en ook geen overige wettelijke bevoegdheden. 

De handreiking heeft als doel het in goede banen leiden van risicoverdeling binnen een GEM . Er kan 
geconcludeerd worden dat de partijen met behulp van deze handreiking bewuster kunnen omgaan 
met het verdelen van de risico's binnen een GEM . Door een bewuste omgang met de risico's wordt 
de kans vergroot dat de risicoverdeling evenwichtiger wordt. Wanneer de participerende partijen 
bewust omgaan met risico's, wordt de scheiding van risico's duidelijker. Hierdoor kunnen de partijen 
optimaal meerwaarde uit het project halen . Deze handreiking kan als hulpmiddel gebruikt worden 
door alle participerende partijen binnen een GEM . Tijdens de onderhandelingen over risicoverdeling 
wordt er met behulp van de handreiking per risico per participerende partij bepaald bij welke partij 
het risico het beste verdeeld kan worden. Door de risico's te verdelen door middel van de 
handreiking, wordt er door gebruik van de aspecten beheersbaarheid, voorzienbaarheid, 
bevoegdheid van partij, en bestuurlijke stabiliteit per risico bepaald welke partij het risico optimaal 
kan dragen. Het risico wordt verdeeld bij de partij die het risico optimaal kan dragen. Deze 
handreiking geeft ook een begeleiding in het proces van risicoverdeling, waardoor de participerende 
partijen een grip krijgen op het proces. 
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Als aansluiting op dit onderzoek, wordt er aanbevolen om de volgende vervolgonderzoeken te 
verrichten: 

• Dit onderzoek heeft zich gefocust op de aspecten met spelregels voor de risicoverdeling, dus 
niet op de risicoanalyse . Er zou tijdens een casestudy een risicoanalyse uitgevoerd kunnen 
worden om de impact van de verschillende grondexploitatierisico's binnen de GEM's te 
kunnen bepalen. Vervolgens kan een link gelegd worden met de risicoverdeling. 

• Tijdens de casestudy zijn drie GEM 's geanalyseerd die nog geen eindresultaten hebben, 
omdat de projecten nog niet zijn afgerond . Hierdoor kon het 'succes' van de projecten niet 
gemeten worden op het gebied van 'tijd', 'geld' en 'kwaliteit'. Nadat de projecten zijn 
afgerond kan er nog nader gekeken worden of de projecten succesvol zijn geweest, waarbij 
een verband gelegd kan worden met de wijze van risicoverdeling binnen deze GEM's. 

• De aspecten in de handreiking zijn toegepast voor het joint-venture (GEM) model. Het is 
mogelijk dat de aspecten ook voor de DBFM(O) toegepast kunnen worden . Dit zou nader 
onderzocht kunnen worden . 
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1. Het onderzoek 

1.1 Aanleiding tot onderzoek 

Een Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (hierna te noemen: GEM) is een regelmatig 
gebruikt instrument bij het realiseren van gebiedsontwikkelingsprojecten . De eerste generatie GEM's 
zijn ongeveer tien jaar geleden opgezet waarvan de deelprojecten zijn afgerond. In een GEM vormt 
de gezamenlijke grondexploitatie de basis van de samenwerking. Partijen brengen de gronden in, 
maken de gronden gezamenlijk bouw- en woonrijp, en geven de gronden daarna uit. Vaak wordt 
hiervoor een aparte onderneming opgericht voor het realiseren van gebiedsontwikkelingsprojecten 
op de Vinex-Iocaties. Deze scriptie is het resultaat van een onderzoek naar de risicoverdeling tussen 
de participerende partijen in een GEM. Tijdens dit onderzoek worden er lessen getrokken uit de 
GEM's op het gebied van risicoverdeling die leidt tot het succes van samenwerken. De manier 
waarop de verdeling van risico's plaatsvindt, is medebepalend voor de aard en het succes van het 
samenwerkingsverband, en daarmee één van de belangrijkste issues (Nauta & Schapendonk, 2004; 
kenniscentrum PPS, 2004-a). De aanleiding om de risicoverdeling binnen de GEM's te onderzoeken 
en evalueren zijn: 

GEM's die betrokken zijn bij de realisatie van de Vinex-Iocaties blijven actueel, omdat de 
Publiek Private Samenwerking (hierna te noemen: PPS) veelgebruikte constructie is; 
Bij de GEM's die de laatste tien jaar zijn opgericht was er sprake van wisselend succes 
(Zeegers, Ysbrandy en van Ophem 2004); 
De wijze van risicoverdeling in de GEM's verschillen met elkaar (Zeegers, van Ophem en 
van Overmeeren, 2007); 
Om de samenwerking tussen partijen in steeds complexere, omvangrijkere en langduriger 
projecten tot een goed einde te brengen, is het van belang te weten welke aspecten op het 
gebied van risicoverdeling het samenwerkingsklimaat beïnvloeden (Nauta & Schapendonk, 
2004; RISMAN, 2001); 
De juiste wijze van risicoverdeling voor een betere samenwerking binnen een GEM, vraagt 
om zorgvuldige spelregels. Hiervoor is inzicht nodig in risicoverdeling binnen de GEM's. 

1.2 Het Joint-Venture model 

Tot in de jaren tachtig van de 20· eeuw was gebiedsontwikkeling nog een echte overheidstaak, 
daarna werd de rol van de marktpartijen steeds groter. In de loop van de jaren tachtig veranderden 
die verhoudingen. Bij de marktpartijen was er sprake van toenemende grondbezit, waardoor zij 
steeds betrokken raakten bij grondexploitaties. Hierdoor kregen ze steviger onderhandelingspositie 
(Zeegers, van Ophem en van Overmeeren, 2007) . Daarnaast werden de projecten omvangrijker en 
complexer, waardoor de investeringen en bijbehorende risico's hoger werden. Door deze 
ontwikkelingen zijn nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan tussen de publieke en private partijen 
(Publiek Private Samenwerking: PPS), waarbij joint-venture een van de twee 
hoofdsamenwerkingsvormen is (Zeegers, Ysbrandy en van Ophem 2004). In de praktijk zijn twee 
verschillende vormen van PPS te onderscheiden die op hun beurt kunnen worden onderverdeeld in 
een aantal vormen. De eerste vorm is PPS joint-venture model en de tweede vorm is PPS als een 
concessie (kenniscentrum PPS, 2004-b): 

PPS joint-venture model: 
PPS bij gebiedsontwikkeling heeft voornamelijk tot doel het vinden van de juiste 
afstemming tussen de ontwikkeling van publieke voorzieningen zoals infrastructuur of 
riolering in een gebied in combinatie met de ontwikkeling van private eigendommen zoals 
vastgoed. Hiervoor kan een gezamenlijke ontwikkelingsmaatschappij tussen de publieke en 
de private partijen opgestart worden voor de grondexploitatie, waarin onderlinge afspraken 
over risico's, winst en verlies worden vastgelegd en gedeeld tussen de participerende 
partijen (kenniscentrum PPS, 2004-b; Apperloo, van Ophem, Hulshof en Kort, 2003). Bij 
deze samenwerkingsvorm is er dus sprake van een gezamenlijke grondexploitatie binnen 
een ontwikkelingsmaatschappij. 

PPS als een concessie: 
In dit type samenwerking is er sprake van risico-overdracht tussen de publieke en private 
partij . De gemeente kan de keuze maken zich bij de ontwikkeling van een plangebied te 
beperken tot het stellen van een aantal randvoorwaarden vooraf om vervolgens binnen de 
randvoorwaarden de gehele ontwikkeling, wat betreft de grondexploitatie, over te laten aan 
de marktpartijen (kenniscentrum PPS, 2004-b). Er worden afspraken gemaakt over de 
grondopbrengsten voor de realisatiefase. De financiële risico wordt in dit geval geheel 
overgedragen aan de marktpartijen. De publieke partij geeft een concessie uit aan een 
marktpartij die alle grondrisico loopt. In dit model zijn de regiemogelijkheden voor de 
overheid gering (kenniscentrum PPS, 2004-b; Apperloo, van Ophem, Hulshof en Kort, 
2003). 
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Wanneer de partijen besluiten om een joint-venture te vormen, kiezen ze er voor om zeggenschap, 
risico, kosten en opbrengsten te delen. Onder het joint-venture model bestaan er twee 
mogelijkheden van samenwerken: Bij een samenwerking op basis van een overeenkomst wordt de 
publieke of private partij penvoerder (of uitvoerder) van de grondexploitatie (deze voert onder 
andere de administratie) waarbij besluitvorming gezamenlijk plaatsvindt (bv. in een stuurgroep) 
(Knibbe, 2002; kenniscentrum PPS, 2004-b). Of men kan er ook voor kiezen om het project te 
sturen vanuit een gezamenlijk opgerichte onderneming: de gemeenschappelijke 
exploitatiemaatschappij (GEM). Hierbij wordt een zelfstandige juridische entiteit opgericht die 
bemenst wordt door de participerende partijen of onafhankelijke derden, en waarbij gezamenlijke 
besluitvorming via de daarvoor beschikbare formele lijnen (bv. aandeelhoudersvergadering of 
vennotenvergadering) (Knibbe, 2002; kenniscentrum PPS, 2004-b). In dit onderzoek wordt de 
tweede mogelijkheid van het joint-venture model behandelt, dus een GEM. 

De redenen voor het kiezen van een samenwerking binnen een GEM kan zijn dat de partijen de 
risico's willen delen, of invloed willen uitoefenen op de planontwikkeling. Een andere belangrijke 
reden voor het kiezen van een samenwerking binnen een GEM is dat zowel de gemeente als de 
marktpartijen grondposities hebben in het plangebied. Indien deze marktpartijen hun gronden niet 
willen overdragen aan de gemeente, dan is een samenwerking tussen de partijen vrijwel 
onontkoombaar om het plangebied in samenhang te ontwikkelen (kenniscentrum PPS, 2004-b). In 
dit geval krijgen de partijen geen gelegenheid om een partij te kiezen waarmee ze het project 
samen willen realiseren. Wanneer de partijen minder vrijheid hebben om een samenwerkende partij 
te kiezen, verloopt de samenwerking niet optimaal (Aken, 1996). 
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2. Onderzoeksopzet 

In hoofdstuk 1 is de aanleiding van dit onderzoek beschreven. In de eerste paragraaf van dit 
hoofdstuk wordt een probleemschets, probleemverkenning, en de probleem- en doelstelling 
gegeven . Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 de vraagstelling geformuleerd met de daarbij 
behorende deelvragen die leiden tot een antwoord op de hoofdvraag. In paragraaf 2.3 wordt de 
onderzoeksaanpak beschreven waarin ook de afbakening van het onderzoek wordt gegeven. In 
paragraaf 2.4 wordt een toelichting gegeven over de selectie van de cases. Als laatst is in paragraaf 
2.5 de leeswijzer toegevoegd in dit hoofdstuk. 

2.1 Probleemanalyse 

2.1.1 Probleemschets 
Bij de traditionele opdrachtverlening zijn alle taken in een bouwproces strikt van elkaar gescheiden, 
dus zijn de risico's makkelijker aan een partij toe te wijzen of terug te voeren . Bij GEM kan dit niet 
op dezelfde manier. De scheiding van verantwoordelijkheden en risico's is minder duidelijk voor de 
samenwerkende partijen (kenniscentrum PPS, 2004-b). Door een bewuste omgang met 
risicoverdeling zullen de verantwoordelijkheden en verplichtingen duidelijk worden voor de 
samenwerkende partijen. 

Door verschillende belangen van de publieke en de private partijen binnen een GEM hebben deze 
partijen een andere kijk op het project en de risico's. Daarom spreken deze partijen niet een 
gemeenschappelijke taal. Door deze verschillen wordt het een lastige taak om de risico's 
evenwichtig te verdelen binnen een GEM . Een handreiking is zeer belangrijk om de risicoverdeling 
binnen een GEM in goede banen te leiden. 

In de literatuur over PPS-constructies is veel geschreven over de argumentatie behorend bij de 
keuze van een GEM. Maar er is geen literatuur beschikbaar over de concrete verdeling van de 
risico's tussen de participerende partijen binnen een GEM. Binnen de methoden van 
risicomanagement wordt vooral aangegeven hoe de risico's geanalyseerd en gemonitord moeten 
worden . Risicomanagementmethoden geven niet aan op welke wijze de risico's verdeeld moeten 
worden tussen de samenwerkende partijen. 

Tot slot, er is sprake van wisselend succes bij de gebiedsontwikkelingsprojecten die uitgevoerd 
worden door de GEM's (Zeegers, Ysbrandy en van Ophem, 2004). Er is ook geconstateerd dat de 
samenwerking binnen de GEM's niet optimaal functioneren en dat het veel beter kan. Om de 
samenwerking tussen partijen in steeds complexere, omvangrijkere en langduriger projecten tot een 
goed einde te brengen, is het van belang te weten welke spelregels op het gebied van 
risicoverdeling het samenwerkingsklimaat beïnvloeden (Nauta & SChapendonk, 2004; RISMAN, 
2001). De juiste wijze van risicoverdeling voor een betere samenwerking binnen een GEM, vraagt 
om zorgvuldige spelregels. Hiervoor is inzicht nodig in risicoverdeling binnen de GEM's. Deze 
probleemschets vormt een reden om de risicoverdeling binnen de GEM's te onderoeken . 

2.1.2 Probleemstelling 
Op basis van de probleemschets is voor dit afstudeeronderzoek de volgende probleemstelling 
geformuleerd: 

Probleemstelling: 
"Bij een GEM is de scheiding van verantwoordelijkheden en risico's minder duidelijk voor de 
participerende partijen, en blijft een lastige taak om de grondexploitatierisico's evenwichtig te 
verdelen. Op dit moment is er geen handreiking die de verdeling van de risico's binnen een GEM 
in goede banen kan lelden. H 

2.1.3 Doel van het onderzoek 
Het uiteindelijke doel van dit afstudeeronderzoek is het opstellen van een handreiking in de vorm 
van een afwegingsmodel, voor de partijen die willen participeren in een GEM. Deze handreiking kan 
gebruikt worden als een handvat voor risicoverdeling tijdens de initiatief- en haalbaarheidsfase van 
een gebiedsontwikkelingsproject. Deze handreiking heeft als doel het in goede banen leiden van 
risicoverdeling binnen een GEM. Met behulp van deze handreiking kunnen de partijen bewuster 
omgaan met risico's en het verdelen ervan. Binnen deze handreiking behoren spelregels op het 
gebied van evenwichtige risicoverdeling, die als sturingsmiddel zullen dienen. Deze handreiking 
geeft ook een begeleiding in het proces van risicoverdeling, waardoor de participerende partijen een 
grip krijgen in het proces. De bedoeling is dat deze handreiking op alle toekomstige 
gebiedsontwikkelingsprojecten gebruikt kan worden . 
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Doelstelling: 
Opstellen van een handreiking in de vorm van een afwegingsmodel waarmee de participerende 
partijen een handvat krijgen om de grondexploitatierisico's evenwichtig te verdelen binnen een 
GEM. Deze handreiking geeft ook een begeleiding in het proces van risico verdeling, waardoor de 
samenwerkende partijen een grip krijgen in het proces. 

2.1.4 Probleemverkenning 
In hoofdstuk 1 en in paragraaf 2.1.1 is een probleemschets gegeven voor de GEM's, op het gebied 
van risicoverdeling en samenwerking tussen de participerende partijen. In deze paragraaf wordt de 
probleemverkenning gegeven waarin de mogelijke problemen als gevolg van een onevenwichtige 
risicoverdeling worden beschreven. Hier worden ook de te behandelen grondexploitatierisico's 
toegelicht. 

Mogelijke problemen als gevolg van een onevenwichtige risico verdeling: 
Bij de GEM delen de private partijen het grondexploitatierisico dat in het traditionele model van 
oorsprong bij de gemeente ligt. Maar daartegenover krijgen de private partijen invloed in de 
planvorming en is er sprake van afnamerecht van de bouw- en woonrijp gemaakte gronden binnen 
het plangebied (kenniscentrum PPS, 2004-b). Bij het traditionele/bouwclaim model koopt de 
gemeente grond aan van een ondernemer, maakt deze grond bouwrijp en verkoopt de bouwrijpe 
grond op marktconforme wijze terug aan de oorspronkelijke eigenaar. Het is in veel gevallen zo dat 
de private partijen die in een GEM zitten ook de afnemers van de bouwrijpe gronden zullen zijn. 
Hierdoor ontstaan vaak tegengestelde belangen over de planinhoud en de uitgifteprijzen. Private 
partij heeft als afnemer van de grond belang bij een lage grondprijs, terwijl de gemeente belang 
heeft voor een hoge grondprijs als partner van de GEM. Vanuit het perspectief van private partijen is 
het aantrekkelijk om kosten onder te brengen in de grondexploitatie en opbrengsten zoveel mogelijk 
te realiseren in de vastgoedexploitatie (kenniscentrum PPS, 2004-b). Immers, de kosten in de 
grondexploitatie komen voor gezamenlijke rekening, terwijl de opbrengsten in de 
vastgoedexploitatie alleen ten gunste komen aan de private partijen. 

Binnen een GEM zijn er ook andere mogelijke problemen als gevolg van een onevenwichtige 
risicoverdeling. Soms liggen bijvoorbeeld de kosten voor wijzigende wet- en regelgeving bij de 
publieke partijen. Als de gemeente als gevolg van nieuwe wetgeving moet bijdragen aan de GEM 
terwijl de private partijen dit niet hoeven, kan dit tot scheve gezichten leiden. 

In sommige GEM's hebben private partijen een afnameplicht, terwijl ze dit in andere gevallen niet 
hebben. In het geval van een afnameplicht moeten de private partijen de bouwrijpe gronden 
afnemen, ook als ze hun woningen die op het plangebied gebouwd gaan worden nog niet verkocht 
hebben. Als de afnameplicht afwezig is, dan draagt de GEM de rentelasten op de investeringen in 
het bouw- en woonrijp maken. Als je het negatief formuleert kun je zeggen dat in dat geval er geen 
prikkel ligt bij de private partij om te zorgen dat hij zijn woningen snel verkoopt. Hierdoor wordt de 
gronduitgifte belemmert. De publieke partij draagt toch de helft van de rentekosten binnen de GEM. 

"Partijen die een samenwerkingsverband aangaan kunnen teleurgesteld raken wanneer blijkt 
dat, nadat het contract is gesloten, de risico's alsnog eenzijdig verdeeld zijn. " 
(Nauta & Schapendonk, 2004; RISMAN, 2001) 

"Als ten tijde van de contractsluiting de verdeling van risico's niet goed is vastgesteld, of 
kennelijk onredelijk is, zijn discussies of geschillen bijna onvermijdelijk. " 
(Vermande en Spalburg, 1998). 

Grondexploitatierisico 's: 
Taak van een GEM is grondexploitatie voor een gebiedsontwikkelingsproject, waaronder 
verschillende activiteiten vallen . Alle activiteiten voor grondexploitatie brengen risico's met zich mee 
voor een GEM . Om vooral te kunnen focussen op de belangrijkste activiteiten van een GEM, zullen 
de kosten- en de opbrengstenposten voor grondexploitatie uiteengezet worden. De posten waar het 
grootste geld is gereserveerd, vormen grote risico's voor de participerende partijen. Deze grote 
risicodragende activiteiten dienen goed beheerst te worden, daarvoor moet de risicoverdeling op de 
juiste wijze gebeuren om de risico's optimaal te kunnen reduceren. 

'Grondverwerving' en 'bouw- en woonrijp maken' zijn de grootste kostenposten voor de 
grondexploitatie. Deze activiteiten kunnen grote risico's vormen voor de samenwerkende 
partijen, omdat er groot kapitaal wordt ingebracht. 
(Wigmans, 2002; Apperloo, van Ophem, Hulshof en Kort, 2003) 
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Als kostenposten voor de grondexploitatie kunnen worden onderscheiden (Wig mans, 2002; 
Apperloo, van Ophem, Hulshof en Kort, 2003): 

• Grondverwerving : de kosten van grondverwerving voor het exploitatiegebied, dus 
particuliere kavels en omliggend openbaar groen. 

• Bouw- en woonrijp maken: de kosten van het bouw- en woonrijp maken van het 
exploitatiegebied, zoals: tijdelijk beheer, geotechnisch en hydrologisch onderzoek, 
civieltechnische kunstwerken, straatmeubilair, bouwwegen, opruiming en sloop, 
groenvoorziening, riolering, voorbereiding en begeleiding plus een post onvoorzien. 

• Marktconjunctuur (rente + kostenstijging). 
• Kosten planontwikkeling. 

'Gronduitgifte' is de grootste opbrengstenpost voor de grondexploitatie. Deze activiteit vormt een 
groot risico voor de samenwerkende partijen, omdat het rendementbepalende post is. 
(Wigmans, 2002; Apperloo, van Ophem, Hulshof en Kort, 2003) 

'Gronduitgifte' is de laatste activiteit van grondexploitatie die behoort tot de opbrengsten post van 
een GEM. Tot de opbrengsten van grondexploitatie worden gerekend de ramingen van (Wigmans, 
2002; Apperloo, van Ophem, Hulshof en Kort, 2003): 

• De opbrengsten uit bijdragen van derden en subsidies. Uitgezonderd de subsidies en 
bijdragen van de gemeente. 

• De opbrengsten uit gronduitgifte. 

De activiteiten 'grondverwerving voor het exploitatiegebied', 'bouw- en woonrijp maken' en 
'gronduitgifte' zijn de hoofdactiviteiten van grondexploitatie die grote risico's kunnen vormen voor 
een gebiedsontwikkelingsproject (Wigmans, 2002). De partijen moeten bewust omgaan met deze 
risico's. Door een bewuste omgang met de risico's wordt de kans vergroot dat de risicoverdeling 
evenwichtiger wordt, en dat de scheiding van risico's duidelijker wordt voor de participerende 
partijen. Deze risico's moeten verdeeld worden aan de partijen die het optimaal kunnen dragen . Zo 
kunnen de partijen optimaal meerwaarde uit het project halen. Deze activiteiten worden in dit 
onderzoek behandeld, omdat het hoofdactiviteiten zijn die grote risico's kunnen vormen voor de 
grondexploitatie. 

Initiatief- en haalbaarheidfase: 
In dit onderzoek wordt er gekeken naar de verdeling van de grondexploitatierisico's binnen de 
GEM's. De afspraken over het verdelen van grondexploitatierisico's worden tijdens de initiatief- en 
haalbaarheidsfase vastgesteld (kenniscentrum PPS, 2004-a). Daarom richt dit onderzoek zich op 
initiatief- en haalbaarheidsfase van het gebiedsontwikkelingsproject. 

2.2 Vraagstelling en deelvragen 

Om de centrale vraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden, wordt het onderzoeksmodel in 
figuur 1 doorlopen. Dit onderzoeksmodel is onderverdeeld in 5 stappen waarvoor de deelvragen 
beantwoord moeten worden. Door het behandelen van elke stap worden de deelvragen beantwoord . 

Vraagstelling: 
"Hoe ziet een handreiking eruit, dat de risico verdeling binnen een GEM in goede banen kan 
leiden?" 

Dit onderzoeksmodel vormt de leidraad voor het onderzoek, waarin de onderdelen van het 
onderzoek worden weergegeven. De volgende stappen zijn in dit model opgenomen: (A) De theorie 
over 'het Mechanisme en het Proces van risicoverdeling binnen een GEM', 'Grondexploitatierisico's' 
en 'Evenwichtige risicoverdeling voor PPS-constructies' en de uitkomsten vanuit verkennende 
interviews leveren inzicht in de spelregels en het proces van risicoverdeling binnen een GEM. (B) De 
analyse moet leiden tot een handreiking en beoordelingskader voor de verdeling van 
grondexploitatierisico's bij een GEM. (C) Vervolgens zullen drie casestudies uitgevoerd worden. Dit 
gebeurt aan de hand van de opgestelde handreiking en beoordelingskader. (D) Deze drie cases 
worden met elkaar vergeleken (cross-case-analyse) dat een beeld geeft van de spelregels en het 
mechanisme van risicoverdeling dat in de praktijk worden gehanteerd . De spelregels voor 
risicoverdeling binnen de opgestelde handreiking worden getoetst met de resultaten van de cross
case-analyse. Na deze toetsing kunnen eventueel wijzigingen gebracht worden aan de spelregels en 
het mechanisme van risicoverdeling uit de literatuur. (E) Een vergelijking tussen de spelregels en 
het mechanisme uit de praktijk aan de ene kant, en aan de andere kant de spelregels en het 
mechanisme uit de theorie, moet leiden tot een definitieve handreiking in de vorm van een 
afwegingsmodel voor risicoverdeling. 
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(C)(Deelvraag 3) I(D)(Deelvr.3&4) I (E)(Deelvr. 4) : 
. __ . _ . _ . _._ . _._ . _.J._._._ . _._._._ . _ . _ . 

Figuur 1.' Onderzoeksmodel 

Voor elke stap van het onderzoeksmodel valt een deelvraag die beantwoord moet worden. 

Deelvragen over: 

Litera tuurstudie .' 

Mechanisme en proces van risicoverdeling binnen een GEM, 
Grondexploitatierisico's, en Evenwichtige risicoverdeling voor PPS
constructies . 

1. Welke theorieën zijn relevant bij de bepaling van een handreiking en beoordelingskader 
voor de verdeling van grondexploitatierisico's in de initiatief- en haalbaarheidsfase van een 
gebiedsontwikkelingsproject, dat wordt uitgevoerd door een GEM? 

Evenwichtige risicoverdeling voor PPS-constructies: 
1.1 Wat wordt verstaan onder begrippen 'risico' en 'risicomanagement', en waar 

bevindt de risicoverdeling zich binnen het proces van risicomanagement? 
1.2 Welke spelregels dienen gehanteerd te worden voor een evenwichtige 

risicoverdeling binnen een GEM? 
1.3 Welke spelregels dienen gehanteerd te worden voor een evenwichtige 

risicoverdeling binnen een GEM, en wanneer kunnen deze spelregels toegepast 
worden in het proces? 

Mechanisme en Proces van riSicoverdeling binnen een GEM: 
1.4 Welk mechanisme wordt afgesproken in de contracten van een GEM, op het gebied 

van risicoverdeling tussen de samenwerkende partijen? 
1.5 Hoe ziet het proces van contractering binnen een GEM eruit, waarin de 

risicoverdeling ook wordt vastgesteld? 

Grondexploitatierisico's : 
1.6 Wat zijn de belangrijkste risico-oorzaken van grondexploitatie, volgens de experts 

op het gebied van ' risicomanagement' en 'gebiedsontwikkeling'? 
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Handreiking en beoordelingskader: 
2. Hoe ziet een handreiking en beoordelingskader eruit om een oordeel te vormen over de 

wijze van risicoverdeling binnen een GEM? 
2.1 Hoe ziet een handreiking eruit om een afweging te doen over de wijze van 

risicoverdeling binnen een GEM? 
2.2 Hoe ziet een beoordelingskader eruit om een oordeel te vormen over de wijze van 

risicoverdeling voor de belangrijkste risico-oorzaken van grondexploitatie? 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van beschikbare literatuur en verkennende interviews over GEM, 
risicoverdeling en grondexploitatierisico's. Met het beantwoorden van deze vragen, wordt een 
handreiking en een beoordelingskader opgesteld dat in de praktijk getoetst kan worden. 

CasestudY: 
3. Wat zijn de geconstateerde spelregels en mechanisme binnen de GEM's met betrekking tot 

de verdeling van de grondexploitatierisico's? 
3.1 Binnen de geanalyseerde projecten, hoe is het mechanisme van risicoverdeling 

binnen de GEM's in de contracten opgenomen? 
3.2 Wat zijn de motieven/redenen achter de keuze voor een bepaald mechanisme van 

risicoverdeling? 
3.3 Wat leert een onderlinge vergelijking van de verschillende cases? 

Aan de hand van de opgestelde handreiking en beoordelingskader worden de casestudies 
uitgevoerd. Er wordt gefocust op de verdeling van de grondexploitatierisico's en de afwegingen die 
gemaakt zijn voor de gekozen risicoverdeling. Op basis van een cross-case-analyse worden de 
diverse cases met elkaar vergeleken dat een beeld geeft van de spelregels en het mechanisme van 
risicoverdeling dat in de praktijk worden gehanteerd. Daarna wordt er getoetst of de 
risicoverdelingen in de praktijk voldoen aan de spelregels binnen de opgestelde handreiking en het 
beoordelingskader . 

Ontwerp: 
4. Welke randvoorwaarden dienen gehanteerd te worden bij het ontwikkelen van de definitieve 

handreiking, die gebruikt kan worden bij het vaststellen van de risicoverdeling binnen een 
GEM? 
4.1 Hoe kan het mechanisme van risicoverdeling binnen de onderzochte GEM's worden 

beoordeeld met de theoretische gegevens uit de literatuurstudie? 
4.2 Hoe worden de spelregels binnen de opgestelde handreiking en beoordelingskader 

in de praktijk ingevuld? 
4.3 Welke van de gevonden spelregels zowel uit de praktijk als de theorie kan gebruikt 

worden in de definitieve handreiking? 

Een vergelijking tussen de resultaten uit de praktijk en uit de theorie moet leiden tot een definitieve 
handreiking in de vorm van een afwegingsmodel, waarmee de participerende partijen een handvat 
krijgen om de grondexploitatierisico's evenwichtig te verdelen binnen een GEM. 

2.3 Onderzoeksaanpak 

2.3.1 Afbakening 
Aan de hand van de voorgaande paragrafen kan het onderzoek afgebakend worden met een aantal 
keywords: 

Evenwichtige risicoverdeling voor PPS-constructies; 
Het mechanisme van risicoverdeling binnen een GEM; 
Het proces van risicoverdeling binnen een GEM; 
Grondexploitatierisico's. 

Zoals in de probleemverkenning is beschreven, richt dit onderzoek zich op de risicoverdeling tussen 
de samenwerkende partijen binnen een GEM. Er wordt gekeken wat de spelregels zijn voor een 
evenwichtige risicoverdeling, dat leidt tot een betere samenwerking. Daarbij wordt gefocust op het 
mechanisme en het proces van risicoverdeling binnen een GEM. 

In dit onderzoek wordt ook gefocust op de grondexploitatierisico's bij de 
gebiedsontwikkelingsprojecten. Binnen de grondexploitatierisico's wordt gekeken naar de 
hoofdactiviteiten die grote risico's vormen voor het hele project. Deze activiteiten zijn 
'grondverwerving voor het exploitatiegebied', 'bouw- en woonrijp maken' en 'gronduitgifte'. 
Onderhandelingen over de verdeling van deze risico's gebeurt tijdens de initiatief- en 
haalbaarheidsfase van een gebiedsontwikkelingsproject. Daarom zal dit onderzoek zich richten op de 
initiatief- en haalbaarheidsfase van de grondexploitatie . 
De resultaten van dit onderzoek zijn gericht op alle partijen die willen participeren in een GEM. 
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2.3.2 Onderzoeksbronnen 
Voor dit onderzoek zullen kennisbronnen en databronnen gebruikt worden. Kennisbronnen zijn 
personen, verschillende literatuur, media en documenten (Verschuren en Doorewaard, 2005). 
Databronnen worden verkregen uit de praktijk door middel van casestudies. 

In het eerste deel van dit onderzoek (hoofdstuk 3 t/m 5) zijn er kennisbronnen gebruikt: literatuur, 
(wetenschappelijke) artikelen, personen, afstudeerverslagen en andere verkregen informatie. 
Relevante (wetenschappelijke) artikelen, literatuur en andere verkregen informatie zal met behulp 
van mindmaps geordend en samengevat worden, waarna in een later stadium met de KJ-methode 
de informatie in groepen geordend zal worden en met de Ishikawa-methode wordt gestructureerd. 

Tijdens dit onderzoek wordt er ook gebruik gemaakt van dergelijke brainstorming- en 
intervisiesessies om gedachten en ideeën te kunnen uitwisselen met betrokkenen en experts 
waardoor oplossing voor eventuele problemen gevonden kunnen worden: 

o Expertbijeenkomst binnen AT Osborne bv; 
o Intervisiesessies tijdens de FutureSite bijeenkomsten op de TU Eindhoven; 
o Intervisiesessies tijdens de groepsbijeenkomsten onder begeleiding van dhr. Maas 

en dhr. Favié. 

Voor de casestudies (praktijkgedeelte) worden drie projecten geanalyseerd door middel van het 
bestuderen van de opgestelde samenwerkingscontracten. Daarnaast zal ook gebruik gemaakt 
worden van de internetsites, ondernemingsplannen, media en personen. Allereerst worden de 
samenwerkingscontracten bestudeerd en vervolgens worden verkennende interviews gehouden met 
de leidinggevenden van de betreffende projecten. Tijdens de verkennende interviews worden de 
onduidelijkheden in samenwerkingscontracten besproken. Hiermee wordt bepaald welke spelregels 
en mechanisme wordt toegepast voor de risicoverdeling in de praktijk. 

2.3.3 Onderzoeksstrategie 
Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de gefundeerde deductieve benadering als de 
hoofdstrategie (hoofdaanpak) van het onderzoek. Gefundeerde deductieve benadering is een 
kwalitatief vergelijkend onderzoek (Verschuren en Doorewaard, 2005) . Op basis van het 
theoretische kader wordt een handreiking (model) en beoordelingskader opgesteld. Door middel van 
drie casestudies wordt de handreiking (model) vervolgens gevalideerd. Bij de gefundeerde 
deductieve benadering kan naast de theoriebenadering ook een casestudy uitgevoerd worden. 

2.4 Casusselectie 

Om de onderzoeksvragen 3.1, 3.2 en 3.3 te kunnen beantwoorden, zullen drie casestudies 
uitgevoerd worden. Volgens Braster (2000) is een casestudy een intensieve bestudering van een 
sociaal verschijnsel bij onderzoekseenheden. Aan de hand van de casestudy kunnen de resultaten 
uit de casussen onderling vergeleken worden. De praktijkresultaten uit de casestudy kunnen ook 
vergeleken worden met de theorie uit de literatuur. In dit onderzoek zullen drie cases geanalyseerd 
worden door middel van het bestuderen van de samenwerkingscontracten. Volgens Yin (2003) heet 
deze vorm van onderzoek 'holistische multiple casestudy', waarin meerdere cases vanuit één 
onderzoeksobject geanalyseerd worden. Het onderzoeksobject in dit onderzoek is de GEM die 
betrokken is bij een gebiedsontwikkelingsproject. 

Analyse van de drie casussen bestaat uit het doornemen van de samenwerkingscontracten en het 
afnemen van verkennende interviews. Bij het doornemen van de samenwerkingscontracten wordt 
met name gefocust op de vastgestelde contractafspraken voor de drie grondexploitatierisico's : 
verwerving, bouw- en woonrijp maken, en gronduitgifte. 

De afbakening van de casestudy in dit onderzoek is relatief eenvoudig. Het gaat om het project 
waarin sprake is van GEM voor een gebiedsontwikkelingsproject. Yin (2003) wijst er op dat selectie 
van cases niet lichtvaardig moet worden opgepakt. De keuze van een casus moet doelgericht zijn, 
en moet een specifiek doel dienen in het licht van het totale onderzoek (Yin, 2003; Verschuren & 
Doorewaard, 2005). Bij de keuze voor de verschillende cases zijn de volgende criteria gehanteerd: 

Verschillende GEM's: De verwachting is dat elke GEM andere mechanisme voor 
risicoverdeling heeft gehanteerd; 
Verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten: De verwachting is dat de 
grondexploitatierisico's voor de projecten op verschillende wijzen zijn geformuleerd; 
De mate van beschikbaarheid van documentatie : Projecten waarvan de 
samenwerkingscontracten beschikbaar zijn, krijgen de voorkeur; 
Bereidheid van de partijen om mee te werken. 
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De gekozen gebiedsontwikkelingsprojecten gaan over uitleg woningbouwlocatie met ruimte voor 
kantoorgebied en centrumvoorzieningen. Voor deze projecten zijn de samenwerkingscontracten 
beschikbaar en de partijen zijn bereid om mee te werken. De gekozen projecten zijn: 

GEM Saendelft te Zaanstad; 
GEM Wateringse Veld te Den Haag; 
GEM Waalsprong te Nijmegen. 

2.5 Leeswijzer 

De opbouw van dit rapport is weergegeven in figuur 1 & 2. Hoofdstuk 3, 4 en 5 vormen het 
theoretische kader van dit onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar de spelregels voor de 
risicoverdeling bij PPS-constructies die leidt tot betere samenwerking. Hoofdstuk 4 gaat over het 
mechanisme en het proces van risicoverdeling binnen een GEM. In hoofdstuk 5 worden de 
belangrijkste risico-oorzaken van grondexploitatierisico's bepaald. Naast de drie hoofdactiviteiten 
wordt tijdens de casestudy ook gefocust op de belangrijkste risico-oorzaken van grondexploitatie. 

Aan de hand van het theoretische kader wordt in hoofdstuk 6 de handreiking en het 
beoordelingskader opgesteld. In hoofdstuk 7 worden drie cases geanalyseerd . Voor elke casus wordt 
als eerst algemene informatie gegeven en vervolgens een beschrijving over de wijze waarop de 
grondexploitatierisico's zijn verdeeld tussen de samenwerkende partijen binnen de GEM. 

In hoofdstuk 8 worden drie cases met elkaar vergeleken dat een beeld geeft van de spelregels en 
het mechanisme van risicoverdeling dat in de praktijk wordt gehanteerd. Er wordt ook een 
vergelijking gemaakt tussen de spelregels en het mechanisme uit de praktijk aan de ene kant, en 
aan de andere kant de spelregels en het mechanisme binnen de opgestelde handreiking (theorie) . 
Dit allemaal moet leiden tot een definitieve handreiking in de vorm van een afwegingsmodel voor 
risicoverdeling. In hoofdstuk 9 worden conclusies en aanbevelingen gegeven. De conclusies gaan 
over de definitieve handreiking. De aanbevelingen worden gedaan aan de partijen die gebruik zullen 
maken van de handreiking, en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

Theorie: Mechanisme en proces van 
risicoverdelIng binnen een GEM 

Proces van risicoverdelIng binnen 
een GEM tijdens de Initiatief· en 
haalbaarheidsfase 

1 

Theorie : Evenwichtige risicoverdeling 
voor PPS·constructies 

Spelregels voor een evenwichtige 
risicoverdelIng dat leidt tot betere 
samenwerking 

Theorie : Grondexploitatierisico's 

De geïnventariseerde risico-oorzaken 
van grondexploitatie zijn 
geprioriteerd 

'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - _ - - - - - - - - - - - - - -

Figuur 2: Onderzoeksschema 

Handreiking en beoordelingskader 
voor de risicoverdeling binnen de 
GEM's 

Casestudy aan de hand van de 
opgestelde handreiking en 
beoordelIngskader 

Cross-case-analyse (vergelijken van 
de cases) toetsend de spelregels 
binnen de opgestelde handreiking 

I 

Definitieve handreiking In de vorm 
va neen afwegingsmodel voor 
risicoverdelIng 
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3. Risicoverdeling 

3.1 Inleiding 

Bij risicoverdeling worden de risico's toegewezen aan de partijen die binnen een 
samenwerkingsvorm functioneren. Het transactiemoment voor het aangaan van de verplichting tot 
het uitvoeren van de activiteiten, is de kern bij de verdeling van de risico's . De afspraken over deze 
transactie worden vastgelegd in een contract (Vermande en Spalburg, 1998) . Doel van een 
risicoverdeling is tegen de laagste kosten het gewenste eindproduct verkrijgen (RISMAN, 1999; 
Flyvberg, Bruzelius en Rothengatter, 2003). 

Het doel van dit hoofdstuk is het bepalen welke spelregels gehanteerd moeten worden voor een 
evenwichtige risicoverdeling, en wanneer deze spelregels toegepast kunnen worden. In dit hoofdstuk 
wordt vooral gebruik gemaakt van de theorie over risicomanagement en risicoverdeling voor PPS
organisaties. Er is nog zeer weinig literatuur specifiek over risicomanagement en risicoverdeling voor 
de GEM's. De GEM is één van de twee hoofdsamenwerkingsvormen van de PPS, daarom kan de 
theorie over risicomanagement en risicoverdeling voor PPS-organisatie wel gebruikt worden om te 
kunnen bepalen wat de spelregels zijn voor een evenwichtige risicoverdeling binnen een GEM . 

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel (paragraaf 3.2) worden de begrippen risico 
en risicomanagement toegelicht. Doel van het eerste deel is het bepalen waar de risicoverdeling zich 
bevindt binnen het proces van risicomanagement. Het cyclische proces van risicobeheersing wordt 
toegelicht, en in een figuur weergegeven waarin de risicoverdeling is opgenomen. Daarmee wordt 
antwoord gegeven op onderzoeksvraag 1.1, welke als volgt luidt: 

Wat wordt verstaan onder begrippen 'risico' en 'risicomanagement~ en waar bevindt de 
risicoverdeling zich binnen het proces van risicomanagement? 

In het tweede deel van dit hoofdstuk (paragraaf 3.3) wordt specifiek ingegaan op de kenmerken van 
een risicoverdeling. Daarbij wordt ook bepaald welke onderdelen van belang kunnen zijn bij het 
ontwikkelen van een handreiking en beoordelingskader voor risicoverdeling. Eerst zal het voordeel 
van een goede risicoverdeling toegelicht worden, waarna de karakteristieken van risicoverdeling 
beschreven worden. Vervolgens zullen de belangrijke aspecten met spelregels voor een 
evenwichtige risicoverdeling toegelicht worden. Daarnaast wordt ook aangegeven waarom deze 
aspecten belangrijk zijn bij de verdeling van de risico's. Onder deze aspecten behoren spelregels 
voor een evenwichtige verdeling van de risico's. Daarmee wordt antwoord gegeven op 
onderzoeksvraag 1.2, welke als volgt luidt: 

Welke spelregels dienen gehanteerd te worden voor een evenwichtige risicoverdeling binnen een 
GEM? 

Uiteindelijk wil men bepalen welke spelregels voor risicoverdeling gehanteerd moeten worden, en 
wanneer deze spelregels in het proces toegepast kunnen worden. Aan de hand van de antwoorden 
op onderzoeksvraag 1.1 en 1.2, wordt een antwoord gegeven op onderzoeksvraag 1.3, die als volgt 
luidt: 

Welke spelregels dienen gehanteerd te worden voor een evenwichtige risicoverdeling binnen een 
GEM, en wanneer kunnen deze spelregels toegepast worden in het proces? 

3.2 Risicomanagement 

3.2.1 Proces van risicomanagement 
Projectrisico's zijn potentiële nadelige effecten op de projectprestatie en een bedreiging voor het 
project (Ward & Chapman, 2003; Heijden, 2006; Ward, Chapman & Curtis, 1991). 
Risicomanagement wordt ervaren als een manier om bedreigingen voor de projectprestaties te 
identificeren en managen. 

RIsico's = Mogelijke negatieve uitwerking op een project. 

Risicomanagement is het systematische proces van identificeren, analyseren en beheersen van 
projectrisico's. Het bestaat uit het minimaliseren van de kans en effect van een negatieve 
gebeurtenis van een project. Volgens Kenniscentrum PPS (2004-a) is het doel van 
risicomanagement niet het uitsluiten van risico's, maar het inzichtelijk maken en bewust nemen van 
risico's. Hieronder wordt aangegeven hoe in dit onderzoek de verschillende stappen in het 
risicomanagementproces benaderd worden. Hierbij zijn de methoden van het Project Management 
Institute (2000), RISMAN (1998), Bertijn (2005), Heijden (2006), Versteegen & Rijkens (2007), 
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Versteegen & Staal-Ong (2004), Kenniscentrum PPS (2004-a) en andere managementmethoden 
bekeken, die allemaal vergelijkbare stappen onderscheiden. Risicomanagement op projectniveau is 
ingedeeld in de volgende stappen : 

1. Risicomanagementplan (vaststellen doel); 
2. Inventariseren risico's; 
3. Kwalitatieve risicoanalyse 

Prioriteren risico's; 
4. Kwantitatieve risicoanalyse 

Prioriteren risico's; 
5. Plan voor risicomaatregelen (vaststellen acties); 
6. Uitvoeren acties (beheersing); 
7. Risicomonitoren en evalueren . 

Elke stap moet minimaal één keer doorlopen worden binnen een project, maar dit betekent niet dat 
de stappen chronologisch uitgevoerd moeten worden. In de praktijk kunnen ze elkaar overlappen . 
De stappen 'risico-identificatie', 'risicoanalyse' en 'plan voor risicomaatregelen' zijn bepalend voor 
het verdelen van de risico 's. Risicoverdeling is één van de risicomaatregelen die genomen kunnen 
worden om de risico's optimaal te beheersen (kenniscentrum PPS, 2004-a). Nadat de risico 's 
geïdentificeerd en geanalyseerd zijn, kunnen maatregelen genomen worden waaronder ook de 
risicoverdeling behoort (RISMAN, 1999; Versteegen & Rijkens, 2007) . Tijdens het uitvoeren van stap 
5 worden de risico's verdeeld tussen de samenwerkende partijen . Hieruit kunnen we concluderen dat 
risicoverdeling plaatsvindt nadat de risico's geïdentificeerd en geanalyseerd zijn . De stappen van 
risicomanagement zijn beschreven in bijlage I. 

Tussen de stappen als tussen de doelen van risicomanagement is risicoverdeling opgenomen. Eén 
van de doelen van risicomanagement is het optimaal verdelen van de risico's tussen de partijen 
(RISMAN, 1999) : Alle samenwerkende partijen in een organisatie risicobewust te laten nadenken 
tijdens het verdelen van de risico's (identificeren, kwalificeren en verdelen). 

3.2.2 Beheersing van risico's 
Binnen het cyclische proces van risicobeheersing wordt ook risicoverdeling opgenomen. De 
beheersing van risico's is onder te verdelen in het uitvoeren van een risicoanalyse en het vervolgens 
monitoren van de risico 's, en het kiezen en uitvoeren van maatregelen. Na een risicoanalyse kunnen 
de risico's verdeeld worden tussen de partijen en daarna moeten de risico's gemonitord worden en 
moet een definitieve responsstrategie afgewogen worden (RISMAN, 2003; Lahaije, 2004 ; Heijden, 
2006; Vermande & Spalburg, 1998). Een responsstrategie kan gezien worden als een 
beheersmaatregel. Wanneer het nodig is, moeten beheersmaatregelen voor een risico gekozen en 
uitgevoerd worden om het optreden van de risico te voorkomen of te verkleinen . Eén van de 
beheersmaatregelen is de juiste en evenwichtige risicoverdeling tussen de samenwerkende partijen . 
Bij een juiste risicoverdeling zullen de kosten van het project afnemen. Bij het bepalen van de juiste 
verdeling geldt dat het risico hoort te liggen bij de partij die dat het beste kan beheersen . Indien 
risico's worden overgedragen aan een private partij die beter door een publieke partij had kunnen 
beheerst worden, zal dit tot een slechter financieel resultaat leiden. Bij een negatieve 
projectresultaat op het gebied van geld, tijd en kwaliteit zal bij de evaluatie blijken dat er een reden 
is om opnieuw een risicoanalyse uit te voeren en daarmee de risico's opnieuw te verdelen 
(Versteegen & Rijkens, 2007; Lahaije, 2004; Vermande & Spalburg, 1998). Wanneer dit niet nodig 
geacht wordt en de risico's binnen de tolerantie blijven, zal de cyclus doorgezet worden met 
wederom het implementeren van beheersmaatregelen en begint het proces weer van voren. De 
risicoanalyse en de risicomonitoring worden in figuur 3 weergegeven . In deze figuur is te zien dat 
risicoverdeling na de risicoanalyse gerealiseerd wordt (RISMAN, 2003; Lahaije, 2004; Versteegen & 
Rijkens, 2007 ; Vermande & Spalburg, 1998). 

Actualiseren - ' - ' - ' - ' - ' - ' -
risicoanalyse - - , - Opstellen en effect ' ., - Identificeren van -

risiCo's (Beoordelen van risico's) beheers maatregelen , 
Bijsturen van risico's 

, ,- Risicoverdelinq -- -, - .-- - . _.- -
Evalueren Kiezen 

beheers maatregelen Binnen de tolerantie beheers maatregelen 
---------------------, (Beoordelen en kiezen van 

I beheersmaatregelen) .. 
Uitvoeren 

beheersmaatregelen 

Figuur 3: Cyclische proces van risicobeheersing (Bron: RISMAN, 2003; Lahaije, 2004; Vermande & 
Spa/burg, 1998; Versteegen & Rijkens, 2007) 
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3.3 Risicoverdeling 

3.3.1 Het voordeel van een juiste risicoverdeling 
Het doel is geen risico's overdragen, maar tegen de laagste kosten het project realiseren waarbij 
risicoverdeling een hulpmiddel is (RISMAN, 1999). Het doel van een goede risicoverdeling voor de 
partijen in een bepaalde PPS-constructie is het creëren van een zo hoog mogelijk nut. Nut is het 
verschil tussen waarde en kosten (de Ridder, van der Klauwen Vrijhoef, 2002; Flyvberg, Bruzelius 
en Rothengatter, 2003). Private partij heeft belang voor het maken van zoveel mogelijk winst. 
Publieke partij wil zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde creëren. 

Winst bij een GEM is het verschil tussen de prijs die de grondafnemer aan de GEM betaalt voor de 
bouw- en woonrijpe gronden, en de kosten die de GEM daadwerkelijk maakt. Naast de 
maatschappelijke meerwaarde wil de publieke partij de grondexploitatiekosten zo laag mogelijk 
houden om meer winst te maken. De private partij wil de gronduitgifteprijs zo laag mogelijk houden 
om meer winst te creëren tijdens de vastgoedexploitatie . De belangen van de partijen voor de 
gronduitgifteprijzen zijn ook toegelicht in paragraaf 2.1.4. Dit is vertaald in het waarde-prijs-kosten
model in figuur 4. 

Private 
partij 

Waarde 
bouw- en 
woonrijpe 

grond 

Meerwaarde 
voor private 
partij 

~ 
Winst 

grondexploitatie 

T 
,-----------, 

Kosten 
grond

exploitatie 

Totaal 
Nut 

Figuur 4: Het Waarde-PriJs-Kosten model (Bron: van de Ridder, van der Klauwen Vrijhoef, 2002) 

GEM is verantwoordelijk voor de grondexploitatie van het exploitatiegebied en streeft naar 
meerwaarde voor de samenwerkende partijen in de vorm van een winst, en publieke en private 
belangen (Knibbe, 2002; kenniscentrum PPS, 2004-b) . Uitgifteprijzen van de bouw- en woonrijp 
gemaakte gronden minus de kosten voor grondexploitatie, is het resultaat in de vorm van winst of 
verlies voor de GEM. Private partij is in de meeste gevallen de afnemer van de bouw- en woonrijp 
gemaakte gronden en streeft naar meerwaarde voor de vastgoedexploitatie. Nadat het vastgoed is 
gerealiseerd op de bouw- en woonrijp gemaakte gronden, stijgt de grondwaarde van het plangebied . 
Waarde van de bouw- en woonrijp gemaakte gronden waarop het vastgoed is gerealiseerd minus de 
gronduitgifteprijzen zonder vastgoed, is de meerwaarde voor de private partij. 

Indien risico's niet goed worden verdeeld, heeft dat gevolgen voor de winst en/of de meerwaarde. 
Bij een onevenwichtige verdeling van de risico's worden (sommige) verdeelde risico's niet goed 
gedragen door de verantwoordelijke partij, of de partij is niet goed in staat om de risico's te 
beheersen. Een slechte beheersing kan tot gevolg hebben dat meer geld en/of tijd uitgetrokken 
moet worden om de risico te voorkomen of beter te beheersen. Dit heeft een negatief effect op het 
totale nut, waardoor er voor samenwerkende partijen weinig meerwaarde en winst overblijft. Die 
negatieve invloeden zijn vertaald naar de GEM, en geschetst in figuur 5 (de Ridder, van der Klauw 
en Vrijhoef, 2002). 

Een onevenwichtige en niet doelmatige risicoverdeling vergroot de kans op kosten- en 
tijdsoverschrijding en leidt tot een suboptimaal resultaat (de Boer, 1997). Bij slechte beheersing van 
de risico's voor 'grondverwerving' en 'bouw- en woonrijp maken' zullen de kosten voor 
grondexploitatie stijgen, waardoor er voor de samenwerkende partijen binnen een GEM weinig 
meerwaarde en winst overblijft. 
Gronduitgifterisico's kunnen ook slecht beheerst worden waardoor de uitgifteprijzen en 
transactiekosten voor de bouw- en woonrijp gemaakte gronden tegenvallend zijn, zoals beschreven 
in paragraaf 2.1.4. Samen met de risico voor vastgoedexploitatie vermindert dit de meerwaarde 
voor de private partijen. De risico's met oorzaken en gevolgen voor 'grondverwerving', 'bouw- en 
woonrijp maken' en 'gronduitgifte' worden in bijlage IV uitgewerkt. 
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Figuur 5 : Het nut van een project in relatie tot risico's en kosten (Bron: van de Ridder, van der 
Klauwen Vrijhoef, 2002) 

3.3.2 Aandachtspunten bij risicoverdeling 
Het gedrag van de verschillende partijen en de projectprestaties kunnen beïnvloed worden door 
risicoverdeling. Daarom is het noodzakelijk dat zo veel mogelijk risico's herkend en beheerst 
worden. De inhoud van een contract wordt bepaald door de afweging en verdeling van rollen, 
verantwoordelijkheden en risico's. De contractvorm volgt uit de risicoverdeling en niet andersom. 
Het mag niet zo zijn dat de risicoverdeling een éénzijdig gevolg is van het contracttype (Gehner, 
2003). 

Juiste risicoverdeling tussen de samenwerkende partijen is gebaseerd op het tegemoet komen van 
enkele punten (Zaghloul & Hartman, 2002; Lahaije, 2004; Heijden, 2006; Flyvberg, Bruzelius en 
Rothengatter, 2003). Wanneer één van de criteria mist, is het waarschijnlijk dat er geen goed 
proces voor de risicoverdeling voor een project tot stand komt, waardoor aanvullende kosten voor 
de partijen kunnen ontstaan. Het gaat over de volgende punten: 

De partijen moeten een helder beeld hebben van de risico's en wie de risico's draagt; 
De partijen moeten meer moeite en tijd steken in het begin van een project om risico's te 
managen of te reduceren; 
Een onderhandelingsfase voorafgaand aan het begin van het contract, met als doel dat er 
een relatie tussen samenwerkende partijen tot stand komt. 

3.3.3 Aspecten voor risicoverdeling 
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar risicoverdeling bij PPS-constructies. In de literatuur is tot nu 
toe veel onderzoek gedaan naar risicomanagement, maar weinig onderzoek naar risicoverdeling. In 
de uitgevoerde onderzoeken wordt er gesproken over het moment van risicoverdeling in het 
bouwproces, hoe het proces van risicoverdeling plaatsvindt of over de beheersing van de risico's na 
verdeling. In internationale literatuur wordt er ook over dezelfde dingen gesproken. 

Bij het inventariseren van relevante aspecten voor risicoverdeling is gekeken naar risico's bij PPS
constructies en naar de beheersing van risico's. Om de risico's evenwichtig te kunnen verdelen moet 
men rekening houden met de aspecten die bepalend zijn voor een evenwichtige risicoverdeling. Uit 
de literatuur zijn een paar aspecten naar voren gekomen die relevant zijn voor risicoverdeling bij 
PPS-constructies. Er is nog zeer weinig literatuur specifiek over risicomanagement en risicoverdeling 
binnen de GEM's. De GEM is één van de twee hoofdsamenwerkingsvormen van de PPS, daarom kan 
de theorie over risicomanagement en risicoverdeling voor een PPS-organisatie wel gebruikt worden 
voor een evenwichtige risicoverdeling binnen een GEM. Voor elke aspect zijn er spelregels 
beschreven, waardoor het aspect meetbaar en duidelijk wordt. Per aspect en spelregel wordt 
aangegeven waarom het belangrijk is voor risicoverdeling, en hoe met de spelregel om dient te 
worden gegaan. Deze aspecten met spelregels zeggen iets over een specifiek risico of een specifiek 
project die bepalend zijn voor risicoverdeling. 

Naast de aspecten voor risicoverdeling is ook de input geïnventariseerd die nodig is wanneer er 
tussen de samenwerkende partijen onderhandeld wordt. 

De competenties, kennis en/of ervaring van de partijen zijn ook geïnventariseerd, die ook bepalend 
zijn voor risicoverdeling. De risico's moeten voor de juiste partij verdeeld worden om het meeste 
meerwaarde uit het project te halen. 
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- Aspecten voor een specifiek risico: 
Aspecten voor een specifiek risico zijn bepalend voor risicoverdeling . Dit zijn de aspecten die in 
verband staan met het risico zelf. Hieronder worden deze aspecten toegelicht met de bijbehorende 
spelregels. Met behulp van deze spelregels worden het aspect meetbaar en duidelijk. 

» Beheersbaarheid: 
Voor een optimaal grondexploitatie is het noodzakelijk dat de risico's door die partij wordt gedragen 
die deze het best kan inschatten en ook kan beheersen (Vermande en Spalburg, 1998; de Boer, 
1997; Wildenberg, 2003; de Greef, 2006; RISMAN, 1999-2001; Versteegen en Staal -Ong, 2004; 
Zaghloul & Hartman, 2002). Hieronder zijn de bijbehorende spelregels toegevoegd die bepalend zijn 
voor een risicoverdeling die beheersbaar wordt. 

• Het risico moet verdeeld worden bij de partij die het risico veroorzaakt (RISMAN, 1999) . 
• Risico neerleggen bij de partij die het risico het beste kan beïnvloeden. Het risico moet 

toegedeeld worden aan een partij met de meeste kennis en/of ervaring met betrekking tot 
het erkende probleem (de Greef, 2006; RISMAN, 2001) . Elke partij moet aangesproken 
worden op zijn specifieke kwaliteiten/competenties. In tabel 1 wordt het verschil van kennis 
en competenties tussen publieke en private partijen aangegeven. 

• Risico neerleggen bij de partij die het risico het beste kan dragen. Een partij kan een risico 
slechts dragen als de gevolgschade dermate beperkt is, dat het niet moet leiden tot 
faillissement van de organisatie. Dit betekent het verminderen van gevolgschade door 
verzekeringen of reduceren van kosten. Een partij die een risico verdeeld krijgt, moet een 
betrouwbare financiële inschatting kunnen maken van de gevolgen van het potentiële risico 
(RISMAN, 1999; Wildenberg, 2003; de Greef, 2006). De kosten als gevolg van het risico, 
moeten redelijk en kosteneffectief zijn voor de risicodrager. De risicodrager moet in staat zijn 
om de consequenties van het risico te dragen als deze optreedt en het moet niet leiden tot 
andere problemen, bijvoorbeeld faillissement (Vermande en Spalburg, 1998). 

• Risico neerleggen bij de partij die er het meeste nadeel of profijt van ondervindt (want een 
onzekerheid/risico kan ook positieve uitkomst hebben). Dit kan toegepast worden als extra 
motivatie voor een partij om zich in te zetten voor een bepaald risico (RISMAN, 2001; de 
Greef, 2006). 

• Een risico dat door meer partijen wordt of kan worden beheerst, moet in enige verhouding 
worden gedeeld (RISMAN, 2001; Versteegen en Staal-Ong, 2004). 

• Risico moet worden gelegd bij of worden overgedragen aan de partij die dat risico tegen de 
laagste kosten kan dragen (de Boer, 1997; Zaghloul & Hartman, 2002). Het risico dient 
verdeeld te worden bij de partij die de kosten van het risico het meest kan reduceren. 
Kunnen beide partijen dat niet, dan dient het risico gezamenlijk gedragen te worden. 

• Een niet (goed) te bepalen, te beheersen of te dragen risico moet worden gelegd bij de partij 
die dit risico initieert (de Boer, 1997; Wildenberg, 2003; Zaghloul & Hartman, 2002). 

• Combinatie van bovengenoemde principes. 

» Voorzienbaarheid: 
Een risico moet verdeeld worden bij de partij die het best in staat is het risico te voorzien (de Greef, 
2006; Jones, 1996) . "Voorziene" risico's zijn risico's, waarvan de kans van optreden en het gevolg 
van het risico bekend en bepaalbaar zijn . De "onvoorziene" risico's zijn situaties die op voorhand 
niet kunnen worden vastgesteld. Het is in wezen het besef dat iets wat totaal niet voorzien is, kan 
voorkomen. Als een risico redelijkerwijs door een ervaren partij is te voorzien, wordt het een juiste 
keuze om het risico bij deze partij te verdelen. Hieronder zijn de bijbehorende spelregels 
toegevoegd die bepalend zijn voor een risicoverdeling die voorzienbaar wordt: 

• Een risico moet verdeeld worden bij de partij die het best in staat is het risico te voorzien 
(Jones, 1996; de Greef, 2006). Als de partij, die het best in staat is om het risico te voorzien, 
verantwoordelijk is voor het risico, zal hij gemotiveerd worden het risico beter te beheersen 
en zo het risico zoveel mogelijk te reduceren. 

• Het risico dient verdeeld te worden bij de partij die de kosten van het risico het meest kan 
reduceren (Jones, 1996; Wildenberg, 2003;). Het is mogelijk dat een partij een risico kan 
voorzien, maar de andere partij de kosten van het risico meer kan reduceren. 

• Onvoorziene risico's kunnen in het PPS-contract opgenomen worden waarbij wordt 
aangegeven hoe er met de onvoorziene risico's omgegaan dient te worden. De "onvoorziene" 
risico's zijn situaties die op voorhand niet kunnen worden vastgesteld. Het risico is namelijk 
niet voorzien en niet geïdentificeerd. 

De inhoud van enkele spelregelS binnen beheersbaarheid en voorzienbaarheid zijn hetzelfde, daarom 
zullen deze identieke spelregels samengevoegd worden tot één spelregel. 

Onder het aspect beheersbaarheid zijn twee spelregels identiek: 'de veroorzaker van de risico' en 
'partij die de risico initieert'. Initiëren van een risico betekent: het invoeren van een risico. Dat komt 
overeen met veroorzaken. In het vervolg van dit onderzoek wordt 'de veroorzaker van de risico' wel 
meegenomen en de andere spelregel over initiëren niet. 
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Ook de volgende spelregels zijn identiek. De laatste twee spelregels van de onderstaande 
opsomming worden niet meegenomen in het vervolg van dit onderzoek. De eerste spelregel wordt 
wel verder uitgewerkt: 

Risico neerleggen bij de partij die het risico het best kan dragen (beheersbaarheid): Hier 
gaat het over beperken van gevolgschade. Met gevolgschade worden de kosten van de 
risico bedoeld, dat identiek is met de onderstaande twee spelregels. 
Risico moet worden gelegd bij of worden overgedragen aan de partij die dat risico tegen de 
laagste kosten kan dragen (beheersbaarheid). Deze spelregel wordt niet meegenomen in 
het vervolg . 
Het risico dient verdeeld te worden bij de partij die de kosten van het risico het meest kan 
reduceren (voorzienbaarheid). Deze spelregel wordt niet meegenomen in het vervolg . 

~ Risicoanalyse: 
Om de risico's te kunnen verdelen, moet eerst een risicoanalyse uitgevoerd worden . In bijlage I 
wordt de kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyse beschreven. De risico's moeten eerst 
geïdentificeerd en beoordeeld worden om verdeeld te kunnen worden (Ward & Chapman, 1997; 
RISMAN, 1999; Versteegen en Staal-Ong, 2004). Zonder een goede risicoanalyse is niet duidelijk 
genoeg welke partij de gevolgen of oorzaken van een risico het best kan beheersen. Tijdens een 
uitgebreide risicoanalyse moeten zoveel mogelijk risico's geïdentificeerd worden. Voor de partijen is 
een goede risicoanalyse erg belangrijk, anders krijgen de partijen risico's verdeeld die niet te dragen 
zijn. 

- Aspecten voor een specifiek project: 
Naast de aspecten voor een specifiek risico zijn er ook aspecten voor een speCifiek project die 
bepalend zijn voor risicoverdeling. Dit zijn de aspecten die in verband staan met de situatie van het 
project. Hieronder worden deze aspecten toegelicht met de bijbehorende spelregel. Met behulp van 
de spelregel wordt het aspect meetbaar en duidelijk. 

~ Bestuurlijke stabiliteit: 
Binnen een GEM die betrokken is bij een gebiedsontwikkelingsproject, participeren minimaal twee 
partijen. Er kan voor gekozen worden om een risico bij een partij neer te leggen die het beste in 
staat is om de communicatie met verschillende partijen binnen en buiten een project goed te 
regelen (kenniscentrum PPS, 2004-a; Lahaije, 2004). Bijvoorbeeld, een risico met betrekking tot het 
verkrijgen van gevoelige vergunningen kan bij de publieke partij neergelegd worden, omdat deze 
partij beter in staat is om de vergunningaanvraag te regelen en makkelijker communiceert met 
belanghebbenden (kenniscentrum PPS, 2004-a). Dit creëert een stabiliteit in het beheersen van het 
project. 

- Input voor de onderhandeling over risicoverdeling: 
De aspecten die bepalend zijn voor een evenwichtige risicoverdeling zijn uiteengezet. Deze aspecten 
leiden indirect tot een succesvolle samenwerking, omdat evenwichtige risicoverdeling één van de 
belangrijkste issues zijn voor een succesvolle samenwerking (Nauta & Schapendonk, 2004). De 
genoemde aspecten en evenwichtige risicoverdeling zijn niet voldoende om succesvol te kunnen 
samenwerken. Naast deze aspecten dienen de partijen een bepaalde input (houding) te geven zodat 
de onderhandelingen over risicoverdeling optimaal verloopt. Volgens Alexander (1995) en de Greef 
(2006) is deze input nodig om succesvol te kunnen samenwerken . Risicoverdeling op basis van 
vertrouwen, commitment, flexibiliteit, acceptatie en respect houdt geen rekening met de aspecten 
die bepalend zouden moeten zijn voor een evenwichtige risicoverdeling. Wel is het een input bij de 
aspecten tijdens de onderhandelingen over risicoverdeling tussen de samenwerkende partijen. 
Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de input tijdens de onderhandelingen: 

Commitment: 
De mate waarin partijen zich aan elkaar of aan de samenwerkingsconstructie committeren is een 
belangrijke factor voor een succesvolle samenwerking. De mate van commitment is een belangrijk 
onderdeel voor risicoverdeling, aangezien deze commitment de basis van de samenwerking vormt 
(van Heuckelum, 2006; RISMAN, 2001). In het geval van de GEM committeren partijen zich voor 
langere tijd aan elkaar (langer dan 8 jaar). Langdurige samenwerking zorgt voor een stabielere 
basis, waardoor betrokken partijen een zekere mate van tolerantie aangaande elkanders 
functioneren vertonen. Anderzijds kunnen partijen hierdoor veeleisender zijn ten opzichte van 
elkaar, waardoor ze extra risico's willen overdragen aan de andere partij (Aken, 1996). Partijen 
kunnen elkaar tolerantie vertonen op het gebied van risicoverdeling en het dragen van risico's. 

Acceptatie en respect: 
Acceptatie en respect voor elkanders standpunten en problemen draagt bij aan vertrouwen. 
Wanneer zowel de publieke als private partijen respect voor elkaar kunnen opbrengen, komt dit ten 
goede aan de relatie tussen de partijen. Volgens Alexander (1995) is dit aspect een noodzakelijke 
voorwaarde voor samenwerking. Een persoonlijke match van partijen kan hier aan bijdragen, maar 
dit aspect is niet altijd te beïnvloeden, aangezien partijen niet altijd vrij zijn in het kiezen van de 
overige partijen en mensen . Bij gebiedsontwikkeling zijn partijen meestal niet vrij met het kiezen 
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van andere partijen door hun grondbezit in het te ontwikkelen gebied. Ondanks minder 
vrijheidsgraad voor de keuze van een partij, dient er extra acceptatie en respect aanwezig te zijn 
voor een succesvolle samenwerking (Holkers, 2006). Voor een optimale onderhandeling dienen de 
partijen elkaar te accepteren en respecteren, zodat de risico's evenwichtig verdeeld worden. 
Echter kunnen andere aspecten een rol spelen voor het kiezen van een samenwerking, zoals 
financiële middelen, risico-deling en/of kennis. In dit geval hebben de partijen meer vrijheid om een 
partij te kiezen waarmee ze het project samen willen realiseren. Hier is acceptatie en respect tussen 
de samenwerkende partijen ook heel erg belangrijk, maar meestal is dat wel goed opgebouwd. De 
initiatiefnemer heeft de vrijheid om voor een andere partij te kiezen waarmee ze het project samen 
willen realiseren, dus ze zijn niet gedwongen . 

Vertrouwen : 
Vertrouwen is ook een belangrijke factor om succesvolle samenwerking te kunnen realiseren. 
Zonder vertrouwen is het niet mogelijk om in een open dialoog tussen de samenwerkende partijen 
risico 's te bespreken en evenwichtig te verdelen (RISMAN, 2001; de Greef, 2006) . Risicoverdeling op 
basis van vertrouwen zal er anders uitzien dan wanneer er geen vertrouwen is tussen 
samenwerkende partijen. Vertrouwen is een input bij de aspecten tijdens de onderhandelingen over 
risicoverdeling tussen de samenwerkende partijen. 

Flexibiliteit: 
De mate waarin partijen flexibel gedrag willen tonen wanneer dit in het belang van het project is. 
Binnen een GEM zijn partijen voor een langere periode aan elkaar verbonden . Een flexibele houding 
van de samenwerkende partijen binnen een GEM is in ieder geval van belang teneinde zowel de 
samenwerking als de opgave goed te laten verlopen. Ook Alexander (1995) en van Heuckelum 
(2006) noemen expliciet het aspect flexibiliteit van de organisatie als erg belangrijk voor het 
functioneren van een samenwerking tussen diverse partijen. Tijdens de onderhandelingen over 
risicoverdeling is flexibel gedrag van de samenwerkende partijen zeer belangrijk. Partijen die flexibel 
zijn, zullen bereid zijn om extra risico's te dragen. Tijdens planwijzigingen en tegenvallende situaties 
kunnen de flexibele partijen het initiatief nemen om extra risico's op zich te nemen . 

- Kennis enjof ervaring van de partijen: 
De competenties, kennis en/of ervaring van de partijen zijn zeer belangrijk voor risicoverdeling 
(RISMAN, 2001). De risico's moeten voor de juiste partij verdeeld worden om het meeste 
meerwaarde uit het project te halen. Overdragen van risico's leidt niet direct tot het wegnemen van 
de oorzaken voor risico's, maar wel tot een risicovermindering omdat het uitgangspunt is dat een 
andere partij in staat zal zijn het risico te managen of te dragen. Dit Uitgangspunt is wel een 
verwachting. Overdragen kan op meerdere manieren plaatsvinden. Voorbeelden van mogelijkheden 
bij een GEM zijn: 

o overdragen aan de GEM; 
o overdragen aan de publieke partij; 
o overdragen aan de private partij; 
o overdragen aan een onafhankelijk bestuursorgaan. 

In tabel 1 wordt competenties, kennis en/of ervaring van verschillende partijen aangegeven. 

Publieke partijr Private partij Onafhankeli1k bestuursorQaan 

- Publiek belang - Project- en proceskennis - Beperken van het opportunistische 
- Communicatie naar de - Resultaatgericht gedrag 

omgeving (externe - Kostenbewustzijn - Coördineren van communicatie binnen 
betrokkenen en - Marktkennis een project 
overheidsorganen) - De positie Is flexibel - Opbouwen van vertrouwen 

- Bestuurlijke kennis - Werkt efficiënt en effectief - Managen vanuit hellkopterview 
- De positie Is formeel - Efficiënte en effectieve besluitvorming 
- Procedurele kennis - Afstemmen van projectactiviteiten 
- Creatief In beleidsvoering - Bemiddelen bij geschillen 

- Partijen onafhankelijk Informeren 

(Vermande en Spalburg, 1998; (Vermande en Spalburg, 1998; (Zeegers, van Ophem en 
Lahalje, 2004 ; Zaghloul & Lahalje, 2004; Zaghloul & van Overmeeren, 2007) 
Hartman 2002 ' RISMAN 2001) Hartman 2002 ' RISMAN 2001) 

. - .. 
Tabel 1 : Kenms enlof ervanng van pubIJeke-, pnvate- en onafhankelIJke partIJen 

Binnen een GEM worden de risico's gedeeld tussen de participerende partijen in een bepaalde 
verhouding, waarin ook de kennis en competenties van de publieke- en private partijen ingebracht 
worden. Inhoud en verantwoordelijkheden van een GEM zijn in paragrafen 1.2, 2.1.4 en 4.2 
beschreven. 
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3.4 Resumé 

In paragraaf 3.2 is het proces van risicomanagement uitgewerkt, waarbij is bepaald waar de 
risicoverdeling zich bevindt binnen dit proces. Risicomanagement kan worden omschreven als een 
systematisch proces, en is ingedeeld in de volgende stappen: 

1. Risicomanagementplan (vaststellen doel); 
2. Inventariseren risico's (identificatie); 
3. Kwalitatieve risicoanalyse; 
4. Kwantitatieve risicoanalyse; 
5. Plan voor risicomaatregelen (vaststellen acties); 
6. Uitvoeren acties (beheersing); 
7. Risicomonitoren en evalueren. 

Het verdelen van risico is één van de risicomaatregelen die genomen kan worden om de risico 
optimaal te beheersen. Nadat de risico's geïdentificeerd en geanalyseerd zijn, kunnen ze verdeeld 
worden tussen de samenwerkende partijen. Vervolgens moeten de risico's beheerst en gemonitord 
worden. Tijdens het uitvoeren van stap 5 worden de risico's verdeeld tussen de partijen . 

In paragraaf 3.3 is bepaald welke aspecten met spelregelS gehanteerd kunnen worden voor 
risicoverdeling binnen een GEM. Uit de literatuur zijn een paar aspecten met de bijbehorende 
spelregelS naar voren gekomen die relevant zijn voor risicoverdeling bij PPS-contracten. Deze 
aspecten zeggen iets over een specifiek risico of een specifiek project. De aspecten 
'beheersbaarheid' en 'voorzienbaarheid' zeggen iets over een specifiek risico, en het aspect 
'bestuurlijke stabiliteit' zegt iets over een specifiek project. Naast deze aspecten dienen de partijen 
een bepaalde input (houding) te geven zodat de onderhandelingen over risicoverdeling optimaal 
verloopt. Risicoverdeling op basis van vertrouwen, commitment, flexibiliteit, acceptatie en respect 
houdt geen rekening met de aspecten die bepalend zouden moeten zijn voor een evenwichtige 
risicoverdeling. Wel is het een input bij de aspecten tijdens de onderhandelingen over risicoverdeling 
tussen de samenwerkende partijen. 

Uiteindelijk kan men een antwoord geven op onderzoeksvraag 1.3: 

Welke spelregels dienen gehanteerd te worden voor een evenwichtige risicoverdeling binnen een 
GEM, en wanneer kunnen deze spelregels toegepast worden in het proces? 

Als eerst dient een risicoanalyse Uitgevoerd te worden, voordat de risico's verdeeld kunnen worden 
tussen de samenwerkende partijen. Na de risicoanalyse kunnen de aspecten met de bijbehorende 
spelregels toegepast worden om de risico's evenwichtig te verdelen tussen de samenwerkende 
partijen. Naast de aspecten dienen de partijen ook een bepaalde input te geven tijdens de 
onderhandelingen over risicoverdeling. De resultaten van dit hoofdstuk zijn in een schema 
weergegeven: 

Inventariseren 
en beoordelen 
van risico's 

Aspecten voor 
risicoverdeling 

r-----------------~ 
: Onderhandeling: : 
I Vertrouwen, commltment, I 

: flexibiliteit, acceptatie en : 
I respect I 
1- ____________ ___ __ I 

I 
I 
I 

.- ____ J 

In hoofdstuk 4 wordt het proces van risicoverdeling binnen de GEM's uiteengezet. Aan het einde van 
hoofdstuk 4 kan er bepaald worden in welke fase (en hoe) dit schema toegepast kan worden bij de 
GEM's. 
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4. Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) 

4.1 Inleiding 

Wanneer de partijen besluiten om een joint-venture te vormen, kiezen ze er voor om zeggenschap, 
risico, kosten en opbrengsten te delen. Onder het joint-venture model bestaan er twee 
mogelijkheden van samenwerken: Bij een samenwerking op basis van een overeenkomst wordt de 
publieke of private partij penvoerder (of uitvoerder) van de grondexploitatie (deze voert onder 
andere de administratie) waarbij besluitvorming gezamenlijk plaatsvindt (Knibbe, 2002; 
kenniscentrum PPS, 2004-b) . Of men kan er ook voor kiezen om het project te sturen vanuit een 
gezamenlijk opgerichte onderneming : de GEM. Hierbij wordt een zelfstandige juridische entiteit 
opgericht die bemenst wordt door de participerende partijen of onafhankelijke derden. Zoals 
beschreven in paragraaf 1.2, wordt in dit onderzoek de tweede mogelijkheid van het joint-venture 
behandeld, dus een GEM. 

Het doel van dit hoofdstuk is het uiteenzetten van het mechanisme en het proces van risicoverdeling 
binnen een GEM. In dit hoofdstuk wordt vooral gebruik gemaakt van de theorie over PPS, joint
venture en GEM. 

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel (paragraaf 4.2) wordt het mechanisme 
binnen een GEM uiteengezet, waarin de risicoverdeling, overeenkomsten en contracten beschreven 
worden . Eerst wordt een korte toelichting gegeven over een GEM, waarna de hoofdactiviteiten 
beschreven worden dat ook in paragraaf 2.1.4 zijn genoemd. Vervolgens worden de 
overeenkomsten en contracten binnen een GEM uiteengezet. Hiermee wil men vastleggen wat in de 
literatuur wordt beschreven over de risicoverdeling binnen een GEM. Daarmee wordt antwoord 
gegeven op onderzoeksvraag 1.4, welke als volgt luidt: 

I 
Welk mechanisme wordt afgesproken In de contracten van een GEM, op het gebied van 
risicoverdeling tussen de samenwerkende partijen? 

In het tweede deel van dit hoofdstuk (paragraaf 4.3) wordt het proces van risicoverdeling binnen 
een GEM uiteengezet. Hiermee wil men bepalen in welke fasen de verkregen spelregels en 
risicoanalyse (hoofdstuk 3) toegepast kunnen worden. Zo kan een handreiking opgesteld worden 
waarin de fasen van contractering worden aangegeven. De stappen, besluitvormingen en fasen rond 
risicoverdeling binnen de GEM's worden uiteengezet. Daarmee wordt antwoord gegeven op 
onderzoeksvraag 1.5, welke als volgt luidt: 

Hoe ziet het proces van contractering binnen een GEM eruit, waarin de risico verdeling ook wordt 
vastgesteld? 

De resultaten van de twee delen worden apart gehouden. Het eerste deel vormt een theoretisch 
kader van het mechanisme binnen een GEM, dat met de praktijkresultaten wordt vergeleken. Deze 
vergelijking is in pagraaf 8.3 beschreven. 
De resultaten van het tweede deel worden gebruikt om de handreiking voor risicoverdeling te 
kunnen opstellen. In de handreiking wordt het contracteringsproces opgenomen voor de stappen die 
uitgevoerd moeten worden. Zo kan de handreiking ook een begeleiding geven in het proces van 
risicoverdeling. Het proces van risicoverdeling binnen de handreiking wordt niet getoetst met de 
praktijkresultaten, omdat het contracteringsproces vaak is onderzocht. Er is veel literatuur 
beschikbaar over het contracteringsproces van een gebiedsontwikkelingsproject waarbij een GEM 
betrokken is. De inhoud van de handreiking zal wel getoetst worden in de praktijk. De spelregels 
voor risicoverdeling uit hoofdstuk 3 worden met de praktijkresultaten getoetst in paragraaf 8.3. 

4.2 Het mechanisme binnen een GEM 

In deze paragraaf wordt de inhoud van de drie hoofdactiviteiten beschreven. De contractafspraken 
binnen een GEM over deze hoofdactiviteiten worden ook behandeld. Voor de gezamenlijke 
grondexploitatie wordt een GEM opgericht. De hoofdactiviteiten van een GEM zijn: 'het verwerven 
van grond', 'bouw- en (indien de locatie een woonbestemming heeft) woonrijp maken' en 'uitgeven 
van de grond binnen het plangebied op een financieel verantwoorde wijze'. Het 
grondexploitatierisico wordt gedragen door een GEM en de activiteiten daarvan worden verdeeld 
tussen de participerende partijen (kenniscentrum PPS, 2004-a). Behalve de grondexploitatie doet de 
GEM ook voorstellen voor de verdere uitwerking van de plannen voor het plangebied . Het vaststellen 
van het bestemmingsplan en verlening van de benodigde bouwvergunningen is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Binnen een GEM heeft de gemeente geen 
sturingsmogelijkheden op het grondbedrijfproces, maar heeft wel verminderd grondexploitatierisico. 
De private partijen delen het grondexploitatierisico die van oorsprong bij de gemeente ligt, maar 
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daartegenover krijgen ze invloed in de planvorming en is er eventueel sprake van afnamerecht of 
afnameplicht (kenniscentrum PPS, 2004-b) . Het is in veel gevallen zo dat de private partijen die in 
een GEM zitten ook de afnemers van de bouw- en woonrijpe gronden zullen zijn, omdat zij 
tegenover de risico's die ze lopen wel de zekerheid willen hebben dat zij 
vastgoedontwikkelingsrechten verkrijgen . 
Overdrachten van niet-bouwrijpe (verworven) grond vinden in het joint-venture model in eerste 
instantie plaats door de gemeente en door de private partij aan de GEM. Vervolgens draagt de GEM 
bouwrijp (en woonrijp) gemaakte gronden over aan private partijen, die daarop de 
vastgoedexploitatie realiseren (kenniscentrum PPS, 2004-b; Apperloo, van Ophem, Hulshof en Kort, 
2003; Bult-Spiering, Blanken en Dewulf, 2005). Gronden, die bestemd zijn voor infrastructuur en 
het openbare gebied draagt de GEM aan de gemeente over, zodra de grondexploitatie van deze 
gronden is voltooid . Het is mogelijk om de grond juridisch, economisch, of juridisch en economisch 
over te dragen. Economisch overdragen van de grond betekent dat de afnemer zijn plan mag 
realiseren op het plangebied en is verantwoordelijk voor de winsten en verliezen van het 
gerealiseerde plan, maar deze partij is geen wettelijke eigenaar van het plangebied. Juridisch 
overdragen van de grond betekent dat de afnemer de wettelijke eigenaar van de grond is geworden 
(kenniscentrum PPS, 2004-b). 

De kern: 
In een GEM worden de risico's gedeeld tussen de publieke en private partij. Belangrijke principes 
voor deze samenwerking zijn (Knibbe, 2002): 

De participerende partijen binnen een GEM brengen hun kennis en competenties in. 
Daarmee worden dus mensen ingebracht op bestuursniveau en op de werkvloer. 
Een GEM wordt gekapitaliseerd door de samenwerkende partijen, die het exploitatierisico 
dragen. Gronden die bestemd zijn voor openbaar gebied, brengt de gemeente het 
economische eigendom in . Het juridische eigendom blijft meestal bij de gemeente. 
Risico's worden zo goed mogelijk toegedeeld aan een participerende partij die de risico's 
het beste kan beheersen. 
Winsten en verliezen worden gedeeld in een bepaalde verhouding tussen de participerende 
partijen, (meestal) los van het vermogen die de partijen hebben ingebracht. 

4.2.1 Hoofdactiviteiten binnen GEM 
In deze subparagraaf worden de drie hoofdactiviteiten beschreven, dat ook in paragraaf 2.1.4 
worden genoemd. Tijdens de realisatiefase van een gebiedsontwikkelingsproject wordt de 
grondexploitatie uitgevoerd, en die bestaat uit drie hoofdactiviteiten die onderling sterk van elkaar 
afhankelijk zijn en dienen in volgorde uitgevoerd te worden. Het gaat om de volgende activiteiten: 
'het verwerven van grond', 'inrichting (bouw- en woonrijp maken)' en 'gronduitgifte' (kenniscentrum 
PPS, 2004-b; Regt, 2003). In figuur 6 is een overzicht weergegeven van deze hoofdactiviteiten. 
Zoals in paragraaf 2.3.1 is genoemd, focust dit onderzoek op deze drie hoofdactiviteiten: 

• Grondverwerving voor het exploitatiegebied: 
De eerste hoofdactiviteit voor grondexploitatie is het verwerven van gronden voor het 
exploitatiegebied. In veel gevallen heeft de gemeente en haar private samenwerkingspartner binnen 
een GEM niet alle gronden in bezit die nodig zijn voor de realisatie van het 
gebiedsontwikkelingsproject. Partijen moeten in dat geval afspreken wie de resterende gronden in 
het plangebied moet verwerven (Wigmans, 2002). Partijen maken onderling harde afspraken over 
de maximale verwervingsprijzen. In sommige gevallen kan de verantwoordelijke partij de gronden 
niet verwerven voor de afgesproken prijs, maar wel voor een hogere prijs daarom moet het door de 
andere participerende partijen goedgekeurd worden. In bijlage IV wordt het verwervingsrisico verder 
uitgewerkt met de oorzaken en gevolgen. Naast de grondverwervingskosten beïnvloeden de 
bodemverontreinigingkosten de haalbaarheid van het gebiedsontwikkelingsproject (Wigmans, 2002). 
Als er sprake is van onvoorziene verontreiniging zal verwerving pas plaatsvinden als er toestemming 
van de samenwerkende partij is. Zulke afspraken kunnen ook over de mogelijke archeologische 
vondsten worden gemaakt. De post verwerving bevat de te maken kosten om de beschikking te 
krijgen over de benodigde gronden en opstallen op het plangebied. Ook de uitplaatsingkosten vallen 
hieronder. De hoogte van deze post is volledig locatieafhankelijk en kan alleen via een taxatie 
worden bepaald. Voor het opstellen van de raming van de kosten voor verwerving en ontruiming 
wordt een beroep gedaan op de deskundigheid van de verwerver (Keers et al, 2000). De gemeente 
heeft de mogelijkheid om onteigening toe te passen, waarbij de rechter uiteindelijk de waarde kan 
bepalen. De partijen zijn niet verplicht om tot realisatie over te gaan indien het financiële plaatje 
niet sluit. Als de participerende partijen geen overeenstemming bereiken, omdat bijvoorbeeld één 
van hen een planuitwerking wenst die niet in de intentieovereenkomst was afgesproken, dan is dat 
een reden voor de samenwerkende partij om de samenwerking te beëindigen. In de 
intentieovereenkomst wordt afgesproken wanneer partijen de samenwerking kunnen beëindigen 
(Bult-Spiering, Blanken en Dewulf, 2005). 
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Factoren die van invloed zijn op de hoogte van de verwervingspost (Wigmans, 2002): 
Grootte en ligging van de grond(en); 
De mogelijkheid om een alternatieve grond te gebruiken voor het 
gebiedsontwikkelingsproject; 
Openbaar gebied heeft binnen de gemeente een waardering nihil. 

• Inrichting (bouw- en woonrijp maken) van het eXDloitatiegebied : 
Nadat de gronden op het plangebied zijn verworven, kan een GEM starten met de inrichting van de 
gronden. In dit onderzoek wordt met 'inrichten' en 'bouw- en woon rijp maken' hetzelfde activiteit 
bedoeld. In een grondexploitatiebegroting van een GEM wordt naast 'verwerving van gronden' ook 
de kostenpost 'openbare werken' opgevoerd (Wig mans, 2002) . Hieronder worden alle kosten 
verstaan die gemaakt worden op een gebied om het gewenste plan in te richten. Het gaat om alle 
werkzaamheden die nodig zijn om de ruimte in de gewenste staat te krijgen. Het omvat zowel het 
bouwrijp maken als het woonrijp maken. Bouwrijp maken betreft alle werken die de ruimte geschikt 
maken om erop te bouwen. Woonrijp maken betreft alle activiteiten die noodzakelijk zijn om het 
openbare gebied zijn eindvorm (definitief) te geven (Apperloo, van Ophem, Hulshof en Kort, 2003; 
Wigmans, 2002) . Woonrijp maken vindt plaats nadat de gebouwen gerealiseerd zijn. Het gaat om de 
aanleg openbaar groen, het plaatsen van openbare verlichting, overige straatmeubilair en definitieve 
verharding van wegen (Wigmans, 2002). Bij het woonrijp maken kunnen de volgende kostensoorten 
worden onderscheiden (Apperloo, van Ophem, Hulshof en Kort, 2003; Wigmans, 2002): 

Grondwerk voor wegaanleg en groenstructuur; 
Riolering en Wegen; 
Groen; 
Straatmeubilair. 

Een gebied is bouwrijp, als op deze gronden gebouwd kan worden. Dit betekent dat de grond 
voldoende draagkrachtig en ontwaterd is (Wigmans, 2002). Om de grond bouwrijp te krijgen, dient 
als eerst het grondwerk uitgevoerd te worden. Indien het nodig is, wordt de grond ook opgehoogd 
en geëgaliseerd. Vervolgens worden de civieltechnische werken aangelegd, bijvoorbeeld de aanleg 
van wegen en riolering. Tot het bouwrijp maken kunnen worden gerekend (Apperloo, van Ophem, 
Hulshof en Kort, 2003; Wigmans, 2002): 

Grote ophogingen; 
Grote infrastructurele werken en Grondwerk; 
Riolering en drainage; 
Bouwwegen en tijdelijke voorzieningen. 

In de meeste gevallen is een GEM verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van zowel 
openbare gebieden als de commerciële ruimten (Kenniscentrum PPS, 2004-b). Het kan ook zijn dat 
de private partijen het inrichtingsrisico van de openbare gebieden niet willen meedragen. In dat 
geval is de publieke partij de enige risicodrager voor de inrichting van de openbare gebieden. In 
bijlage IV wordt het inrichtingsrisico uitgewerkt met de oorzaken en gevolgen. 

• Gronduitgifte: 
Nadat de gronden bouw- en woonrijp zijn gemaakt, worden ze uitgegeven aan de grondafnemers. 
De laatste hoofdactiviteit van grondexploitatie is 'grond uitgifte' dat bij de opbrengstenpost behoort 
(Wigmans, 2002) . Gronduitgifteprijzen worden bepaald aan de hand van het 
woningbouwprogramma die zowel voor de grondexploitatie als de vastgoedexploitatie opgesteld 
wordt. De belangrijkste gegevens in het programma betreffen het aantal woningen, type woningen, 
bijbehorende kavelgrootte, enz ... (de Greef, 2005). Aan dit woningbouwprogramma kunnen worden 
gekoppeld de prijzen van de koopwoningen of de huurwaarde van de huurwoningen, bouw- en 
bijkomende kosten, de gronduitgifteprijzen, enz .... Op basis van dit woningbouwprogramma kan de 
grondexploitatie en de vastgoedexploitatie worden gerealiseerd (Keers et al, 2000; Groetelaers, 
2004). Het woningprogramma beïnvloedt direct de vastgoedopbrengsten, en de grondopbrengsten 
worden afgeleid van deze vastgoedopbrengsten (de Greef, 2005). De gronduitgifteprijzen vormen de 
grootste opbrengsten voor de grondexploitatie, maar tegelijkertijd is het een kostenpost voor de 
vastgoedexploitatie. Voor de haalbaarheid van de grondexploitatie is het van belang dat de 
gronduitgifteprijzen groter of gelijk zijn aan de grond productiekosten. Voor de haalbaarheid van de 
vastgoedexploitatie geldt dat de gronduitgifteprijzen kleiner of gelijk moeten zijn aan de 
grondwaarde met gerealiseerde vastgoed (Keers et al, 2000). Een verschuiving in het 
woningbouwprogramma, door een veranderend economische conjunctuur of voortschrijdend inzicht, 
kan herziening betekenen voor de gronduitgifteprijzen (Regt, 2003; Groetelaers, 2004). 

In sommige GEM's hebben de participerende private partijen een afnameplicht van de bouw- en 
woonrijp gemaakte gronden, terwijl ze dit in andere gevallen niet hebben. In het geval van een 
afnameplicht moeten de private partijen de bouwrijpe grond afnemen ook als ze hun woningen die 
op het plangebied gebouwd gaan worden, nog niet verkocht hebben. Als de afnameplicht afweZig is, 
dan draagt de GEM de rentelasten op de investeringen in het bouw- en woonrijp maken. Als je het 
negatief formuleert kun je zeggen dat in dat geval er geen prikkel ligt bij de private partij om te 
zorgen dat hij zijn woningen snel verkoopt. Hierdoor wordt de grond uitgifte belemmert. De publieke 
partijen dragen toch de helft van de rentekosten binnen de GEM. In bijlage IV wordt het 
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gronduitgifterisico uitgewerkt met de oorzaken en gevolgen. In figuur 6 zijn de drie hoofdactiviteiten 
van grondexploitatie weergegeven. Deze activiteiten zijn in volgorde van uitvoering gesitueerd . 

Start 
Grondexploitatie 

(pla ndefl n itle) 

Verwerven van 
gronden 

Figuur 6: Proces van grondexploitatie 

4.2.2 Overeenkomsten binnen GEM 

• (Sloop) 
• Civieltechnische werken: 

- Woongebied (commercieel) 
- Openbaar gebied 

• Groenvoorzieningen: 
- Openbaar gebied 

• Nutsvoorzieningen: 
- Woongebied (commercieel) 
- Openbaar gebied 

Gronduitgifte 

In de voorgaande subparagraaf zijn de drie hoofdactiviteiten beschreven. In deze subparagraaf 
worden de overeenkomsten beschreven die gesloten worden tussen de samenwerkende partijen, 
waarin de afspraken over de drie hoofdactiviteiten worden opgenomen. In het geval van PPS als 
joint-venture is er sprake van gezamenlijk opdrachtgeverschap en gezamenlijke 
eindverantwoordelijkheid. Een juridisch aspect van het vormgeven van de samenwerking tussen 
publieke en private partijen is het contract, wat een onderdeel is van de 
samenwerkingsovereenkomst (Bult-Spiering, Blanken en Dewulf, 2005). In het contract wordt 
omschreven wat er gerealiseerd moet worden, in welke periode dit dient te gebeuren en hoe en door 
welke partij dit zal gebeuren. De mate van gedetailleerdheid waarin deze aspecten zijn omschreven, 
kan per contract en per gebiedsontwikkelingsproject verschillen (Knibbe, 2002). De volgende 
soorten overeenkomsten zijn in het kader van PPS-joint-venture te onderscheiden (Bult-Spiering, 
Blanken en Dewulf, 2005): 

Intentieovereenkomst: deze overeenkomst heeft betrekking op de voorbereidingsfase; de 
randvoorwaarden voor de samenwerking liggen niet vast. Het betreft een 
inspanningsverplichting. 
Samenwerkingsconvenant: hier is niet altijd sprake van een overeenkomst; dit is 
afhankelijk van de richting en de inhoud van het samenwerkingsconvenant. Bij een 
samenwerkingsconvenant is er sprake van een gebrek aan rechtszekerheid, de juridische 
afdwingbaarheid is discutabel. 
Raamovereenkomst: deze overeenkomst is bedoeld voor de voorbereidingsfase; de 
randvoorwaarden voor de samenwerking liggen vast. Het betreft een 
inspanningsverplichting, zoals de intentieovereenkomst. 
Samenwerkingsovereenkomst: deze overeenkomst heeft betrekking op de uitwerkings- en 
uitvoeringsfase; het is in zichzelf voorwaardenbepalend. Dit is de feitelijke PPS
overeenkomst. 

4.2.3 Contracten binnen GEM 
In figuur 7 is een overzicht weergegeven van de overeenkomsten binnen een GEM, die in drie lagen 
zijn verdeeld. Elk laag heeft zijn eigen functie en belangen waarin de partijen functioneren . Hier gaat 
het om een CVjBV-constructie van joint-venture, wat het meest toegepaste constructie is voor een 
GEM. In bijlage II wordt een toelichting gegeven over deze constructie. Dit figuur laat overzichtelijk 
zien welke partij verantwoordelijk is voor 'grondverwerving', 'bouw- en woonrijp maken' en 
'gronduitgifte'. 

• Bewaken van Publieke en Private Belangen op laag 1: 
Op laag 1 behoudt de overheid haar primaire taken: waken over het publiek belang (democratisch 
beginsel, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid). Instrumenten die de overheid daarbij hanteert zijn: 
wet- en regelgeving, het vaststellen van het maatschappelijke, politieke en bestuurlijke belangen 
(kenniscentrum PPS-A). Private partijen streven op laag 1 naar een duurzaam rendement op een 
gezonde en evenwichtige wijze . Het gaat dan om zaken als behouden van de continuïteit van de 
onderneming en afwegen waar geld en aandacht naar verhouding goed renderen. 

• Regiefunctie op laag 2: 
Op laag 2 is er een samenwerking aangesloten tussen de publieke en private partijen binnen een 
joint-venture waarbij een GEM wordt opgericht. Participerende partijen brengen kennis, middelen, 
geld en grond in de GEM. De GEM is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de grond en 
voert het regie over het hele project (kenniscentrum PPS, 2004-b). De opgerichte GEM kan goed 
met andere belanghebbenden overweg en streeft naar een rendabele resultaat. 
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• Derde partijen op laag 3: 
Op laag 3 zitten de derde partijen die betrokken kunnen 
gebiedsontwikkelingsproject. Voor de hoofdactiviteiten 'grondverwerving', 
maken' en 'gronduitgifte' kunnen derde partijen betrokken worden. 

worden voor het 
'bouw- en woonrijp 

Hieronder wordt de risico verdeling van de drie hoofdactiviteiten 'grondverwerving~ 'bouw- en 
woonrijp maken' en 'gronduitgifte' beschreven, wat in figuur 7 is weergegeven : 

Grondverwerving voor het explOitatiegebied 
Publieke en private partijen brengen grond in de GEM die in het plangebied liggen en waarvan de 
samenwerkende partijen eigenaren van deze gronden zijn. Dit is een overdracht van laag 1 naar 
laag 2. De overige gronden die de samenwerkende partijen niet in hun eigen bezit hebben, worden 
verworven door de GEM (kenniscentrum PPS, 2004-b). Volgens 'Kenniscentrum PPS' (2004-b) is de 
GEM verantwoordelijk voor het verwerven van gronden bij de derde partijen. Dit is een overdracht 
van laag 3 naar laag 2, dus van de derde grondeigenaren naar de GEM . 

Voor het overnemen en verwerven van de gronden in het plangebied is de GEM verantwoordelijk 
(kenniscentrum PPS, 2004-b): 

Samenwerkende publieke en 
private partijen die grond 
bezitten (Laag 1) 

Bouw- en woonrijp maken 

Grond-

Risicodrager: 
GEM (Laag 2) 

Overige grondeigenaren 
(Laag 3) 

Zoals eerder in dit hoofdstuk is vermeld, is de GEM verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp 
maken van de gronden in het plangebied (kenniscentrum PPS, 2004-b). De uitvoering van deze 
activiteit wordt overgedragen aan een private partij die de gronden bouw- en woon rijp kan maken, 
maar de uiteindelijke risico ligt bij de GEM. Voor de publieke werken (openbaar gebied) kan het zijn 
dat de participerende private partijen binnen de GEM niet betrokken worden voor de uitvoering . 
Deze realisatie van grondexploitatie moet conform de EU-aanbestedingsrichtlijnen worden 
aanbesteed indien het drempelbedrag van € 5,9 miljoen wordt overschreden (kenniscentrum PPS, 
2004-b). Dit betekent dus dat de participerende private partijen niet altijd de opdrachten kunnen 
krijgen en de GEM te maken kan krijgen met derden. Dit is een overdracht van laag 2 naar laag 3, 
dus van de GEM naar een derde private partij. 

GEM is de eindverantwoordelijke voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden in het 
plangebied. De uitvoering wordt overgedragen aan derde private partijen (kenniscentrum PPS, 
2004-b): 

RIsicodrager : 
GEM (Laag 2) 

Gronduitqifte 

Uitvoering bouw- en 
woonrijp maken Derde private 

partij (laag 3) 

De bouw- en woonrijp gemaakte gronden bestemd voor vastgoedexploitatie worden overgedragen 
van GEM naar de participerende private partijen. Het is in veel gevallen zo dat de participerende 
private partijen de afnemers van de gronden zullen zijn, omdat zij tegenover de risico's die ze lopen 
wel de zekerheid willen hebben dat zij rechten krijgen op vastgoedexploitatie. Dit is een overdracht 
van laag 2 naar laag 1, dus van de GEM naar de participerende private partij. Het kan ook zijn dat 
de bouw- en woonrijp gemaakte gronden worden overgedragen aan een derde private partij die niet 
betrokken is bij de GEM (kenniscentrum PPS, 2004-b). Dit is een overdracht van laag 2 naar laag 3, 
dus van de GEM naar een derde private partij. In beide gevallen is de GEM verantwoordelijk voor de 
gronduitgifte van de bouw- en woonrijp gemaakte gronden. 

GEM is verantwoordelijk voor het uitgeven van de bouw- en woonrijp gemaakte gronden 
(kenniscentrum PPS, 2004-b): 

Samenwerkende private 
partij (Laag 1) 

Grond
uitgifte 

,-------------, Grond

Risicodrager: uitgifte 
GEM (Laag 2) 

Derde private partij 
(Laag 3) 
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Figuur 7: Contracten binnen een GEM, CV/ BV-constructie (Bron : Kenniscentrum PPS, 2004-b) 

4.3 Proces van een GEM 

In de voorgaande paragraaf is het mechanisme binnen een GEM uiteengezet, waarin de 
risicoverdeling, overeenkomsten en contracten zijn beschreven. In deze paragraaf wordt het proces 
van risicoverdeling binnen de GEM's toegelicht. De stappen, besluitvormingen en de fasen rond 
risicoverdeling binnen de GEM's worden uiteengezet. Hiermee wil men bepalen in welke fasen van 
een gebiedsontwikkelingsproject de vastgestelde spelregels en risicoanalyse (hoofdstuk 3) toegepast 
kunnen worden, zodat een handreiking opgesteld kan worden waarin de fasen van contractering ook 
wordt aangegeven. 

In deze paragraaf worden de activiteiten en besluitvormingen met betrekking tot het proces van 
risicoverdeling uiteengezet. Tijdens de initiatieffase wordt de actorenanalyse uitgevoerd, waarin ook 
de activiteiten uitgevoerd worden met betrekking tot risicoverdeling (kenniscentrum PPS, 2004-a&c; 
de Koning en Sproncken, 2001). Onder de actorenanalyse behoren de activiteiten op het gebied van 
risico-identificatie en risicoanalyse . Op het gebied van risicoverdeling worden de volgende 
activiteiten binnen de actorenanalyse uitgevoerd, tijdens de initiatieffase (kenniscentrum PPS, 2004-
a&c; de Koning en Sproncken, 2001) : 

Inventarisatie en analyse van soorten risico 's; 
Risicobereidheid van partijen; 
Beheersing van risico's, zoals het verzekeren hiervan. 
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Tijdens de overgang van de initiatief- naar de haalbaarheidsfase wordt er gewerkt aan de 
samenwerkingsvisie waarin de kwantitatieve risicoanalyse wordt uitgevoerd. Binnen de 
actorenanalyse wordt de kwalitatieve risicoanalyse uitgevoerd (kenniscentrum PPS, 2004-a&c; de 
Koning en Sproncken, 2001). Op het gebied van risicoverdeling worden de volgende activiteiten 
binnen de samenwerkingsvisie uitgevoerd, tijdens de overgang van de initiatief- naar de 
haalbaarheidsfase (kenniscentrum PPS, 2004-a&c; de Koning en Sproncken, 2001): 

Risicoanalyses naar onderscheid in typen risico's; 
Rubriceren en verdeling van de risico's tussen partijen; 
Verzekering en afwenteling van risico's; 
Invulling financiële kaders. 

Nadat de samenwerkingsvisie is afgerond, wordt tijdens de haalbaarheidsfase de 
intentieovereenkomst afgesloten waarin de initiële risicoverdeling wordt vastgesteld (kenniscentrum 
PPS, 2004-c). De partijen moeten zich telkens bij het aangaan van de intentieovereenkomst 
afvragen welke risico's zij straks bij de realisering van de plannen zelf op zich wil nemen en welke 
risico's zij aan de samenwerkende partij wil overlaten. Na de intentieovereenkomst kunnen de 
samenwerkende partijen nog steeds nadenken en onderhandelen over de risicoverdeling, omdat de 
intentieovereenkomst geen definitieve contract is (Bult-Spiering, Blanken en Dewulf, 2005). Partijen 
moeten onderling bespreken hoe de definitieve risicoverdeling eruit komt te zien. Tijdens de 
overgang van de haalbaarheid- naar realisatiefase, wordt de samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten die de feitelijke PPS-contract is. In deze samenwerkingsovereenkomst wordt de 
definitieve risicoverdeling vastgesteld (kenniscentrum PPS, 2004-a) . Dit proces wordt weergegeven 
in figuur 8 en 9: 

Private partij betrokken in haalbaarheidsfase 

Initiatief 

Actoren- ----. 
analyse 

I 

Same~werkingsvisle 

Haalbaarheid 
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\ . """'1'-: Selectie private partl) ----. overeenkomst 
I of aanbesteden 

I 
I~ 

Sa menwerkings
ov~reenkomst 

Figuur 8: Fasen van grondexploitatie bij een gebiedsontwikkelingsproject (Bron: Kenniscentrum PPS, 
2004-a) 

In figuur 8 is de private partij niet betrokken in de initiatieffase, daarom zullen de activiteiten tijdens 
deze fase alleen door de publieke partij uitgevoerd worden. Tijdens de haalbaarheidsfase worden de 
activiteiten gezamenlijk uitgevoerd door de samenwerkende partijen (kenniscentrum PPS, 2004-a). 
In figuur 9 is de private partij betrokken vanaf de initiatieffase samen met de publieke partij. Ook 
hier wordt de actorenanalyse en de samenwerkingsvisie tijdens de initiatieffase uitgevoerd. 
Activiteiten in de initiatieffase worden door de samenwerkende partijen apart uitgevoerd, waarna de 
resultaten tijdens de haalbaarheidsfase besproken en onderhandeld worden. Na de 
onderhandelingen tussen de samenwerkende partijen, wordt in de haalbaarheidsfase de 
intentieovereenkomst afgesloten waarin de initiële risicoverdeling wordt vastgesteld (kenniscentrum 
PPS, 2004-a). Vervolgens wordt de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tijdens de overgang 
van haalbaarheid- naar realisatiefase. 
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Figuur 9: Fasen van grondexploitatie bij een gebiedsontwikkelingsproject (Bron: Kenniscentrum PPS, 
2004-a) 

De beschreven besluitvormingen en activiteiten binnen een GEM, tijdens de initiatief-, haalbaarheid
en realisatiefase, zijn ook uiteengezet in een processysteem die in bijlage III is opgenomen. De 
besluitvormingen, risicoverdelingen, overeenkomsten en contracten tijdens de initiatief- en 
haalbaarheidsfase hebben betrekking op de activiteiten tijdens de realisatiefase. Met behulp van een 
processysteem kan men de relatie zien tussen de verschillende fasen en de bijbehorende 
activiteiten. 

Tot slot, de spelregels uit hoofdstuk 3 kunnen nu toegepast worden in het contracteringsproces van 
een GEM . Risicoanalyse wordt uitgevoerd binnen de actorenanalyse en de samenwerkingsvisie . 
Binnen de samenwerkingsvisie wordt ook bepaald hoe de risico's verdeeld moeten worden tussen de 
samenwerkende partijen. Nadat de samenwerkingsvisie is afgerond, wordt tijdens de 
haalbaarheidsfase de intentieovereenkomst afgesloten waarin de initiële risicoverdeling wordt 
vastgesteld. De spelregels uit hoofdstuk 3 kunnen tijdens de samenwerkingsvisie toegepast worden, 
nadat de risicoanalyse is uitgevoerd. Zo kan de initiële risicoverdeling vastgesteld worden voor de 
intentieovereenkomst. 

Na de intentieovereenkomst kunnen de samenwerkende partijen nog steeds nadenken en 
onderhandelen over de risicoverdeling, omdat de intentieovereenkomst geen definitieve contract is. 
Tijdens deze onderhandelingen en besprekingen kunnen de spelregels samen met de input 
(houding) uit hoofdstuk 3, voor de tweede maal toegepast worden. Vervolgens wordt de 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten die de feitelijke PPS-contract is. Dit proces is weergegeven 
in figuur 10. 

4.4 Resumé 

In paragraaf 4.2 is het mechanisme binnen een GEM uiteengezet. Daarmee wordt antwoord gegeven 
op onderzoeksvraag 1.4: 

Welk mechanisme wordt afgesproken in de contracten van een GEM, op het gebied van 
risico verdeling tussen de samenwerkende partijen? 

De hoofdactiviteiten van een GEM zijn: verwerven van grond, bouw- en woonrijp maken, en 
gronduitgifte. De afspraken over deze drie hoofdactiviteiten kunnen opgenomen worden in 
verschillende overeenkomsten: Intentieovereenkomst, Samenwerkingsconvenant, 
Raamovereenkomst en Samenwerkingsovereenkomst. 
Publieke en private partijen brengen gronden in de GEM die in het plangebied liggen en waarvan de 
samenwerkende partijen eigenaren van deze gronden zijn . De overige gronden die de 
samenwerkende partijen niet in hun eigen bezit hebben, worden verworven door de GEM. Nadat de 
gronden zijn verworven, worden ze bouw- en woon rijp gemaakt onder verantwoordelijkheid van de 
GEM. De bouw- en woonrijp gemaakte gronden bestemd voor vastgoedexploitatie worden 
overgedragen van GEM naar de participerende private partijen en/of derde private partijen. Gronden 
die bestemd zijn voor het openbare gebied draagt de GEM aan de gemeente over. In alle gevallen is 
de GEM verantwoordelijk voor gronduitgifte. 

In paragraaf 4.3 is het proces van risicoverdeling binnen een GEM uiteengezet. Daarmee wordt 
antwoord gegeven op onderzoeksvraag 1.5: 

Hoe ziet het proces van contractering binnen een GEM eruit, waarin de risicoverdeling ook wordt 
vastgesteld? 
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Risicoanalyse wordt uitgevoerd binnen de actorenanalyse en de samenwerkingsvisie. Bij de 
samenwerkingsvisie wordt ook bepaald hoe de risico's verdeeld moeten worden tussen de 
samenwerkende partijen. Nadat de samenwerkingsvisie is afgerond, wordt tijdens de 
haalbaarheidsfase de intentieovereenkomst afgesloten waarin de initiële risicoverdeling wordt 
vastgesteld . De spelregels uit hoofdstuk 3 kunnen tijdens de samenwerkingsvisie toegepast worden, 
nadat de risicoanalyse is uitgevoerd. Na de intentieovereenkomst kunnen de samenwerkende 
partijen nog steeds nadenken en onderhandelen over de risicoverdeling, omdat de 
intentieovereenkomst geen definitieve contract is. Tijdens deze onderhandelingen en besprekingen 
kunnen de spelregels samen met de input (houding) uit hoofdstuk 3 voor de tweede maal toegepast 
worden . Vervolgens wordt de samenwerkingsovereenkomst afgesloten die de feitelijke PPS-contract 
is. Dit proces is weergegeven in figuur 10. 
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Figuur 10: Proces van risico verdeling binnen een GEM 
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s. Grondexploitatierisico's 

5.1 Inleiding 

Risicomanagement op projectniveau is ingedeeld in verschillende stappen waaronder risico
inventarisatie en prioriteren behoort. Grondexploitatierisico's behoren bij projectrisico's, omdat deze 
risico's sterk afhankelijk zijn van een specifiek project (kenniscentrum PPS, 2004-a). 'Risico' is een 
mogelijke negatieve uitwerking op een project, die ook voor grondexploitatie kan gelden. Er blijft 
een mogelijkheid dat de grondexploitatie negatief wordt gerealiseerd. Deze risico's zullen echter 
beheerst en/of verdeeld moeten worden tussen de samenwerkende partijen. In paragraaf 4 .2.1 en 
4.2.3 zijn de drie hoofdactiviteiten van grondexploitatie beschreven. In bijlage IV zijn de risico
oorzaken en gevolgen van 'verwervingsrisico', 'inrichtingsrisico' en 'gronduitgifterisico' 
geïnventariseerd en vastgesteld in risicostelsels. De drie hoofdactiviteiten en de risico-oorzaken 
dienen beheerst en/of verdeeld te worden door de samenwerkende partijen. 

Het doel van dit hoofdstuk is het bepalen wat de belangrijkste risico-oorzaken zijn voor de drie 
hoofdactiviteiten . De risico-oorzaken voor de drie hoofdactiviteiten zijn heel erg breed, waarvoor 
veel contractafspraken gemaakt kunnen worden . Tijdens de casestudies worden alleen de 
contractafspraken over de belangrijkste risico-oorzaken geanalyseerd, en dit zorgt ervoor dat het 
onderzoek verder wordt afgebakend. In bijlage IV zijn de risico's van de hoofdactiviteiten 
'verwerving', 'inrichting' en 'gronduitgifte' geïnventariseerd met de risico-oorzaken en gevolgen . De 
resultaten van de inventarisatie zijn vastgesteld in risicostelsels, waarin per hoofdactiviteit de risico
oorzaken en gevolgen worden aangegeven. De risicostelsels zijn in figuur F. G en H weergegeven 
(zie bijlage IV). 

In dit hoofdstuk worden de geïnventariseerde risico-oorzaken geprioriteerd. Dit gebeurt door een 
expertbijeenkomst met vakkundigen op het gebied van 'gebiedsontwikkeling' en 'risicomanagement'. 
De hoogst geprioriteerde risico-oorzaken worden meegenomen voor het beoordelingskader in 
hoofdstuk 6. Tijdens de casestudies wordt gekeken hoe deze risico-oorzaken zijn verdeeld tussen de 
samenwerkende partijen. Door alleen te focussen op de hoogst geprioriteerde risico-oorzaken, wordt 
het onderzoek verder afgebakend. Daarmee wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 1.6, 
welke als volgt luidt: 

Wat zijn de belangrijkste risico-oorzaken van grondexploitatie, volgens de experts op het gebied 
van 'risicomanagement' en 'gebiedsontwikkeling'? 

De belangrijkste risico-oorzaken worden in het beoordelingskader opgenomen tegenover de 
spelregels voor risicoverdeling uit paragraaf 3.3.3. In het beoordelingskader wordt per spelregel een 
richting aangegeven hoe de risico-oorzaken verdeeld kunnen worden. Dit beoordelingskader wordt 
aan de hand van de casestudies getoetst. Bij de toetsing wordt gekeken of de contractafspraken uit 
de praktijk voldoen aan de vastgestelde spelregels. 

De drie hoofdactiviteiten worden in het beoordelingskader niet opgenomen, omdat in paragraaf 4.2 
voldoende informatie wordt gegeven over de risicoverdeling van deze hoofdactiviteiten. Er wordt al 
een richting gegeven over de wijze van risicoverdeling voor de drie hoofdactiviteiten. Het 
mechanisme van een GEM is in paragraaf 4 .2 uitgewerkt, waarin is beschreven welke 
contractafspraken gesloten worden voor de drie hoofdactiviteiten. De motivatie voor de keuze van 
deze contractafspraken zijn ook beschreven . Dit wordt in paragraaf 8 .3 vergeleken met de 
praktijkresultaten. 

5.2 Belangrijkste risico-oorzaken 

De stappen van risicomanagement zijn beschreven in paragraaf 3.2 .1, waarin risico-inventarisatie de 
tweede stap is . Bij risico-inventarisatie worden de oorzaken en gevolgen van de risico's 
geïdentificeerd. Volgens de risicomanagementmethoden moet men als eerst weten hoe de risico's 
zijn opgebouwd om te kunnen bepalen welke verdeling toegepast moet worden . Op deze wijze kan 
beter op risico's gereageerd worden, en dat maakt het eenvoudiger om beheersmaatregelen op te 
stellen en de risicoverdeling tussen de partijen bewuster te laten plaatsvinden (Gehner, 2003). De 
impact van een risico is opgebouwd uit de kans op het optreden van een gebeurtenis maal het 
gevolg van die gebeurtenis voor het project (Flanagan & Norman, 1993; Lahaije, 2004). 

Grootte van een risico = Kans van optreden x Gevolg van een gebeurtenis 

Elke gebeurtenis/risico ontstaat door een aantal mogelijke oorzaken. Daarnaast heeft elke 
gebeurtenis/risico ook een aantal mogelijke gevolgen (Flanagan & Norman, 1993; Lahaije, 2004). In 
figuur 11 wordt de relatie tussen oorzaak en gevolg van een risico weergegeven in een risicostelsel. 
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Voor de drie hoofdactiviteiten worden de risico-oorzaken en gevolgen in bijlage IV geïnventariseerd 
en in risicostelsels vastgesteld. Deze geïnventariseerde risico-oorzaken en gevolgen zijn aan de hand 
van literatuur (Wigmans, 2002; kenniscentrum PPS, 2004-a; Bruil et al, 2004; Canoy, Janssen en 
Vollaard, 2001; van der Meij, ter Beek, Postema en van der Putten, 2000) en verkennende 
interviews geïnventariseerd. 

0j; Gebe,,'e,;, <i 
Figuur 11: Een risicostelsel (Bron: Flanagan & Norman, 1993; Lahaüe, 2004) 

De derde stap van risicomanagement is de kwalitatieve risicoanalyse, dat in paragraaf 3.2.1 en 
3.3.3, en in bijlage I is beschreven. Risicoanalyse beoordeelt het effect en de kans van de 
geïdentificeerde risico's. De risico's worden gesorteerd op waarschijnlijkheid en invloed op het 
rendement. Er wordt geïnventariseerd hoe de kosten, opbrengsten, tijd en kwaliteit zullen 
veranderen als gevolg van de gebeurtenis/risico. In deze stap van het onderzoek worden de in 
bijlage IV geïnventariseerde risico-oorzaken geprioriteerd. Er wordt gekeken welke risico-oorzaken 
het meest negatieve effect kunnen hebben op de grondexploitatie van een 
gebiedsontwikkelingsproject. De belangrijkste risico's dienen meer aandacht te krijgen door de 
partijen in vergelijking met de minder belangrijke risico's (Gehner, 2003; Weil-Stam et al 2003). In 
dit onderzoek wordt alleen naar de risico-oorzaken gekeken die de hoogste prioritering krijgen. 

De geïnventariseerde risico-oorzaken van de drie hoofdactiviteiten zijn geprioriteerd. Hiervoor is een 
expertbijeenkomst georganiseerd binnen AT Osborne bv, waarbij verschillende experts op het 
gebied van 'gebiedsontwikkeling' en 'risicomanagement' aanwezig waren. Voor de 
expertbijeenkomst zijn de risico-oorzaken uit de drie risicostelsels (bijlage IV: figuur F. G en H) 
samengevoegd tot één lijst. De experts hebben niet apart naar de drie hoofdactiviteiten gekeken, 
maar naar het totale project in de startfase. Tijdens deze bijeenkomst hebben de experts de risico
oorzaken geprioriteerd die de grootste belemmering en invloed op het rendement kunnen 
veroorzaken voor de grondexploitatie van een gebiedsontwikkelingsproject. De resultaten en 
beschrijving van de expertbijeenkomst zijn in bijlage V opgenomen. 

Uit de expertbijeenkomst zijn er zes belangrijkste risico-oorzaken uitgekomen. De hoogst 
geprioriteerde risico-oorzaken worden meegenomen voor het beoordelingskader in hoofdstuk 6. 
Tijdens de casestudies wordt gekeken hoe deze risico-oorzaken zijn verdeeld tussen de 
samenwerkende partijen. De belangrijkste risico-oorzaken voor de grondexploitatie van een 
gebiedsontwikkelingsproject zijn in tabel 2 opgenomen. 

l. Geen beschikbaarheid van financiering bij de GEM en/of bij de participerende partijen; 

2. Belangentegenstelling en conflicten tussen de partijen over de planinhoud van het woningprogramma, 
qronduitqifte en de prijzen daarvan· 

3. Geen of onduidelijke afspraken tussen de partijen binnen de GEM over grondverwerving, Inrichting en 
gronduitgifte· 

4. Eén van de samenwerkende partijen Is niet bereid om het risico van een bepaalde activiteit te dragen of mee 
te werken· 

5. Onduidelijkheid en/of wijziging scope van het project; 

6. Geen politieke en/of maatschappelijke draagvlak voor het gebiedsontwikkelingsproject (bijv. acties en 
protesten) . 

.. .. 
Tabel 2: Belangrl)kste zes nSlco-oorzaken voor de grondexploitatie van een 
gebiedsontwikkelingsproject 

Hieronder worden deze zes risico-oorzaken toegelicht: 

1. Geen beschikbaarheid van financiering bij de GEM enlof bij de partiCiperende partijen: 
Op het gebied van financiering kunnen afspraken gemaakt worden in de 
samenwerkingsovereenkomst om te voorkomen dat er geen financiering beschikbaar is. 
Deze risico-oorzaak behoort tot de categorie 'economische risico'. BÜ economische trends kan 
gedacht worden aan de ontwikkeling van de markt en van de grondprüzen in de regio. De GEM loopt 
het risico dat er geen beschikbaarheid van financiering is bÜ de samenwerkende partüen en op de 
kapitaalmarkt, waardoor het lastig wordt om de projectactiviteiten uit te voeren, zoals verwerving 
van gronden, inrichting van het exploitatiegebied en afnemen van de bouw- en woonrüp gemaakte 
gronden (gronduitgifte). Hierdoor kan de uitvoering van deze activiteiten gesneuveld worden, of het 
kan langdurig verlopen vanwege het moeizaam aantrekken van financiering op de kapitaalmarkt. BÜ 
GEM's kan de gemeente financiering aantrekken op de kapitaalmarkt voor een lagere rente vanwege 
het lage risicoprofiel en vervolgens kan dat geleende bedrag aan GEM doorgeleend worden, 
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waardoor de GEM minder rente hoeft te betalen (kenniscentrum PPS, 2004-b). Bij het doorlenen van 
het bedrag aan GEM loopt de gemeente een risico, waardoor een garantie wordt gegeven van de 
private deelnemer in de GEM. De gemeente heeft ook het recht van hypotheek op de grond indien 
de juridische eigendom van de gronden aan de GEM wordt overgedragen (kenniscentrum PPS, 2004-
b). 

2. Belangentegenstelling en conflicten tussen de partijen over de planinhoud van het 
woningprogramma. gronduitgifte en de prijzen daarvan: 
In de samenwerkingsovereenkomst kunnen afspraken gemaakt worden over het nemen van een 
besluit voor het project, om te voorkomen er belangentegenstellingen en conflicten ontstaan tussen 
de samenwerkende partijen. 
Deze risico-oorzaak behoort tot de categorie ·samenwerkingsrisico'. Een risico-oorzaak voor 
verwervingsrisico, inrichtingsrisico en gronduitgifterisico is dat er geen overeenstemming of 
belangentegenstelling is tussen de partijen binnen een GEM. Deze belangentegenstellingen kunnen 
op het gebied van het woningprogramma, verwervingskosten, planinhoud, inrichting van het 
openbaar gebied of gronduitgifteprijzen zijn (van der Meij, ter Beek, Postema en van der Putten, 
2000). Als gevolg van dit risico kan het verwerven van gronden gesneuveld worden, of het kan ook 
zijn dat de verwerving langdurig verloopt vanwege de moeizame onderhandelingen. Door dit risico 
kan de verwerving niet overeenkomen met de wensen van één van de samenwerkende partijen. 
Hierbij kan gedacht worden aan de wensen over maximale verwervingskosten, het plangebied, etc. .. . 

Door planinhoudelijke controverse tussen de partijen binnen een GEM, over de inrichting van het 
exploitatiegebied, kan de inrichtingsrisico ontstaan. Hierdoor kan de inrichting vertraagd worden en 
het kan ook zijn dat de opgeleverde bouw- en woon rijpe grond niet overeenkomt met de wensen 
van één van de samenwerkende partijen. 

Door de gronduitgifteprijzen kunnen belangenconflicten ontstaan over de grondwaarde en het 
woningprogramma, zoals beschreven in paragraaf 2.1.4. Door belangentegenstellingen kan de 
gronduitgifte vertragen en/of de gronduitgifteprijzen niet naar wensen uitkomen. Door deze risico
oorzaak kunnen de onderhandelingen tussen de samenwerkende partijen langdurig verlopen, 
waardoor de gronduitgifte vertraagd wordt. 

3. Geen of onduidelijke afspraken tussen de partijen binnen de GEM over grondverwerving, 
inrichting en gronduitgifte: 
In de samenwerkingsovereenkomst kunnen afspraken gemaakt worden over het overlegstructuur 
van het project. Zo kan men voorkomen dat er onduidelijke en geen afgestemde afspraken wordt 
gemaakt. 
Deze risico-oorzaak behoort tot de categorie ·samenwerkingsrisico'. Een risico-oorzaak voor 
verwervingsrisico, inrichtingsrisico en gronduitgifterisico is dat er onduidelijke en geen afgestemde 
afspraken zijn gemaakt tussen de partijen binnen een GEM. Wanneer er geen afspraken zijn 
gemaakt over gronduitgifte(-prijs), dan is het verwerven van gronden risicovol, omdat het voor de 
samenwerkende partijen onbekend blijft of de verwervingskosten terugverdiend zullen worden 
(kenniscentrum PPS, 2004-b). Geen of onduidelijke afspraken over verwerving en gronduitgifte, kan 
een risico-oorzaak vormen voor de verwervingsrisico. 

Tijdens de intentie- en samenwerkingsovereenkomst maken partijen afspraken over de inrichting 
van het exploitatiegebied, zoals de inhoud, betaling, risico verdeling tussen de partijen, etc.. . 
Wanneer er geen of onduidelijke afspraken worden gemaakt over de inrichting van het 
exploitatiegebied, dan is de kans op vertraging en/of slechte kwaliteit zeer groot, omdat de wensen 
en eisen van de partijen niet helder zijn. Zonder duidelijke afspraken is het een lastige taak om de 
grond naar wensen bouw- en woon rijp te krijgen en de samenwerking effectief en efficiënt te laten 
verlopen. Dit vanwege de vaagheid van het doel en randvoorwaarden (kenniscentrum PPS, 2004-a). 

Tijdens de intentie- en samenwerkingsovereenkomst maken partijen ook afspraken over de 
gronduitgifte, zoals de afnameplicht, afnamerecht, betaling, etc ... . Wanneer er geen of onduidelijke 
afspraken worden gemaakt over de gronduitgifte, dan is de kans op vertraging van gronduitgifte 
zeer groot. Zonder duidelijke afspraken is het moeilijk om de gronduitgifte op de juiste wijze en 
zonder vertraging te laten plaatsvinden. 

4. Eén van de samenwerkende partijen is niet bereid om het risico van een bepaalde activiteit te 
dragen of mee te werken : 
In de samenwerkingsovereenkomst kunnen afspraken gemaakt worden over de situaties waar één 
van de samenwerkende partijen niet bereid is om een risico te dragen of zijn verplichtingen niet 
nakomt. 
Deze risico-oorzaak behoort tot de categorie ·samenwerkingsrisico'. Een risico-oorzaak voor de drie 
hoofdactiviteiten is dat één van de samenwerkende partijen niet bereid is om het risico te dragen. In 
zo'n geval bestaat de kans dat het project sneuvelt. Het kan ook zijn dat het project wordt vertraagd 
door onderhandelingen over het vinden van een oplossing. 
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5. Onduidelijkheid enlof wijziging scope van het project: 
In de samenwerkingsovereenkomst kunnen afspraken gemaakt worden over de scope van het 
project, waarbij sprake is van wijziging enjof onduidelijkheid. 
Scope is de reikwijdte van het project, dus wat wel en niet tot het project behoort (de Koning en 
Sproncken, 2001). Deze risico-oorzaak behoort tot de categorie 'samenwerkingsrisico'. Scope wordt 
bepaald door het bestemmingsplan en planologische kader van het project. Onduidelijkheid enjof 
wijziging scope i. v.m . gebiedsontwikkeling, waardoor het doel en kwaliteit van verwerving, inrichting 
en gronduitgifte onduidelijk blijft, leidt tot risico's voor de drie hoofdactiviteiten. Hierdoor kan de 
uitvoering van de drie hoofdactiviteiten langdurig verlopen. Door onduidelijke scope kan de 
inrichting een slechte kwaliteit hebben die niet naar wensen is van de participerende partijen. Dit 
omdat het doel en de randvoorwaarden van het project niet helder zijn. 

6. Geen politieke enlof maatschappelijke draagvlak voor het gebiedsontwikkelingsproject (bijv. 
acties en protesten) : 
In de samenwerkingsovereenkomst kunnen afspraken gemaakt worden voor het aanvragen van 
besluitvormingen en vergunningen bij de overheidsorganen. Hierdoor streeft men naar het 
bevorderen van de uitvoering van het project. 
Deze risico-oorzaak behoort tot de categorie 'omgevingsrisico'. Hierbij kan gedacht worden aan 
politieke, bestuurlijke en maatschappelijke belemmeringen voor het gebiedsontwikkelingsproject. 
Zodra er geen politieke, maatschappelijke en bestuurlijke draagvlak is voor het 
gebiedsontwikkelingsproject, kan een GEM niet starten met het verwerven, bouw- en woon rijp 
maken, of uitgeven van de ingerichte gronden. De onderhandelingen met de politieke, bestuurlijke 
enjof maatschappelijke organen kunnen ook langdurig verlopen totdat er draagvlak gecreëerd kan 
worden voor het gebiedsontwikkelingsproject. 
Zonder draagvlak voor het gebiedsontwikkelingsproject kunnen de private partijen niet starten met 
de vastgoedexploitatie op de ingerichte gronden. Daarom zullen de private partijen zonder draagvlak 
geen belang hebben aan de ingerichte gronden. 
Als een project draagvlak binnen de overheidsorganen creëert, zullen alle vergunningen, 
ontheffingen, vrijstellingen en goedkeuringen van overheidswege verleend worden, welke vereist 
zijn in het kader van de ontwikkeling van het plangebied. De besluitvormingen en vergunningen 
binnen de overheidsorganen moeten bevordert worden, om te voorkomen dat deze risico-oorzaak 
optreedt. 

5.3 Resumé 

In bijlage IV is de risico-inventarisatie van de drie hoofdactiviteiten vastgesteld in risicostelsels, 
waarin de risico-oorzaken en gevolgen zijn verwerkt. In die bijlage worden de geïnventariseerde 
risico-oorzaken en gevolgen ook uitgebreid toegelicht. In paragraaf 5.2 zijn de in bijlage IV 
vastgestelde risico-oorzaken geprioriteerd . Dit is gebeurd door een bijeenkomst met experts op het 
gebied van 'gebiedsontwikkeling' en 'risicomanagement'. Hiermee is antwoord gegeven op 
onderzoeksvraag 1.6 : 

Wat zijn de belangrijkste risico-oorzaken van grondexploitatie, volgens de experts op het gebied 
van 'risicomanagement' en 'gebiedsontwikkeling? 

De grootste risico-oorzaken voor de grondexploitatie van een gebiedsontwikkelingsproject, zijn: 

1. Geen beschikbaarheid van financiering bij de GEM enjof bij de participerende partijen; 

2. Belangentegenstelling en conflicten tussen de partijen over de planinhoud van het woningprogramma, 
gronduitgifte en de prijzen daarvan' 

3. Geen of onduidelijke afspraken tussen de partijen binnen de GEM over grondverwerving, inrichting en 
qrondultqifte' 

4 . Eén van de samenwerkende partijen is niet bereid om het risico van een bepaalde activiteit te dragen of mee 
te werken; 

5 . Onduidelijkheid enjof wijziging scope van het project; 

6. Geen politieke enjof maatschappelijke draagvlak voor het gebiedsontwikkelingsproject (bijv. acties en 
protesten). 
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6. Handreiking en beoordelingskader voor risicoverdeling 

6.1 Inleiding 

De wijze van risicoverdeling bij de GEM's kunnen voor elke situatie verschillen, daarom zal de 
risicoverdeling per gebiedsontwikkelingsproject bekeken moeten worden . Binnen de bestaande 
methoden voor risicomanagement wordt aangegeven hoe risico's geanalyseerd en beheerd moet 
worden, maar niet welke spelregels gehanteerd moet worden voor de risicoverdeling. 

Het doel van dit hoofdstuk is het opstellen van een handreiking en een beoordelingskader om de 
risico's binnen een GEM aan partijen toe te kunnen schrijven. In dit hoofdstuk wordt gebruik 
gemaakt van de theorieën en resultaten die in hoofdstukken 3 tjm 5 zijn verkregen. 

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel (paragraaf 6.2) wordt de handreiking 
weergegeven en toegelicht. Voor de handreiking is gebruik gemaakt van de resultaten uit hoofdstuk 
3 (spelregels) en paragraaf 4.3-4.4 (proces van risicoverdeling binnen een GEM) . Daarmee wordt 
antwoord gegeven op onderzoeksvraag 2.1, welke als volgt luidt: 

Hoe ziet een handreiking eruit om een afweging te doen over de wijze van risicoverdeling binnen 
een GEM? 

In het tweede deel van dit hoofdstuk (paragraaf 6.3) wordt het beoordelingskader opgesteld en 
toegelicht. In dit beoordelingskader zijn de resultaten van hoofdstuk 3 (spelregels) en hoofdstuk 5 
(belangrijkste risico-oorzaken) opgenomen en verwerkt. Daarmee wordt antwoord gegeven op 
onderzoeksvraag 2.2, welke als volgt luidt: 

Hoe ziet een beoordelingskader eruit om een oordeel te vormen over de wijze van 
risicoverdeling voor de belangrijkste risico-oorzaken van grondexploitatie? 

De belangrijkste zes risico-oorzaken zijn een onderdeel van de verwervingsrisico, inrichtingsrisico en 
gronduitgifterisico. Aan de hand van het beoordelingskader wordt in de praktijk gekeken aan welke 
spelregels de contractafspraken over risico-oorzaken voldoen. Aan het einde van dit onderzoek 
wordt, aan de hand van de theorie en de praktijk, een conclusie getrokken over de toepassing van 
de spelregels en het mechanisme binnen de GEM's. Door middel van deze conclusie kunnen de 
spelregels binnen de opgestelde handreiking bevestigd enjof aangepast worden. 

In dit hoofdstuk is geen resumerende paragraaf opgenomen, omdat dit hoofdstuk een resultaat is 
van de voorgaande hoofdstukken en het is relatief kort. 

6.2 De handreiking 

Naar aanleiding van de spelregels uit hoofdstuk 3 en het proces van risicoverdeling uit paragraaf 
4.3-4.4 volgt de handreiking, wat is weergegeven in figuur 12. Met behulp van de opgestelde 
handreiking kunnen de partijen bewuster omgaan met risico's en het verdelen ervan. Deze 
handreiking kan als hulpmiddel gebruikt worden door alle participerende partijen bij een GEM. 
Tijdens de onderhandelingen over risicoverdeling wordt er met behulp van de handreiking per risico 
per participerende partij bepaald bij welke partij het risico het beste verdeeld kan worden. 

De handreiking geeft ook een begeleiding in het proces van risicoverdeling. Aan de hand van het 
contracteringsproces uit de literatuur, zijn de stappen van de handreiking in verschillende fasen 
ingedeeld. Het toepassen van de spelregels is ook een stap, dat in een fase is ingedeeld. Het proces 
van risicoverdeling binnen de handreiking zal niet getoetst worden in de praktijk, omdat het 
contracteringsproces vaak is onderzocht. Er is veel literatuur beschikbaar over het 
contracteringsproces van een gebiedsontwikkelingsproject waarbij een GEM betrokken is. In de 
handreiking wordt binnen het bestaande contracteringsproces extra stappen geplaatst, die bepalend 
zijn voor de risicoverdeling. Het gaat om stap 2 en stap 4, waarin de aspecten met spelregels voor 
risicoverdeling toegepast worden. In het vervolg van dit onderzoek wordt in de praktijk de inhoud 
van stap 2 en 4 getoetst. De spelregels voor risicoverdeling binnen de opgestelde handreiking 
worden met de praktijkresultaten getoetst. Zo kan een conclusie getrokken worden over de 
toepassing van de spelregels en het mechanisme van risicoverdeling binnen de GEM's. De spelregels 
binnen de opgestelde handreiking kan aan de hand van deze conclusie bevestigd enjof aangepast 
worden. 

De handreiking voor risicoverdeling is onderverdeeld in vijf stappen. De eerste stap wordt de tijdens 
de initiatieffase apart uitgevoerd door de publieke en private partij(en). Wanneer de publieke partij 
de enige betrokken partij is tijdens de initiatieffase, dan wordt de eerste stap alleen door de 
publieke partij uitgevoerd. Stap twee gebeurt tijdens de overgang van de initiatief- naar de 

31 



haalbaarheidsfase . Tijdens de derde stap wordt de initiële risicoverdeling vastgesteld door de 
publieke partij in overleg met de private partij. Wanneer de private partij tijdens de overgang van 
de initiatief- naar de haalbaarheidsfase nog niet betrokken is bij het gebiedsontwikkelingsproject, 
wordt de initiële risicoverdeling door de publieke partij bepaald zonder onderhandeling met een 
andere partij. De vierde stap is de onderhandeling tussen de partijen die betrokken zijn bij een GEM, 
en vindt plaats tijdens de haalbaarheidsfase. Na afronding van stap vijf, dat tijdens de overgang van 
de haalbaarheid- naar de realisatiefase plaatsvindt, wordt de definitieve risicoverdeling vastgesteld 
in een samenwerkingsovereenkomst dat de feitelijke PPS-contract is . De vijf onderdelen van de 
handreiking kunnen in de initiatief-, haalbaarheid- en realisatiefase ingevuld worden. Tevens is 
getracht om er voor te zorgen dat de handreiking voor alle activiteiten van grondexploitatie ingevuld 
kunnen worden, zodat alle grondexploitatierisico's meegenomen kunnen worden. 

De stappen binnen de handreiking: 

In stap 1 (initiatieffase) wordt de actorenanalyse en de samenwerkingsvisie uitgevoerd. Binnen de 
deze twee analyses wordt een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. De inhoud van een risicoanalyse 
wordt in paragraaf 3.2.1 en 3.3.3, en in bijlage I beschreven. De basis voor een juiste 
risicoverdeling is een uitgebreide risicoanalyse. Volgens de methoden van risicomanagement moet 
als eerst een risicoanalyse Uitgevoerd worden voordat de risico's verdeeld kunnen worden, zie 
paragraaf 3.2. Tijdens de casestudies wordt stap 1 niet uitgewerkt. Men focust op de spelregels voor 
risicoverdeling, en de contractafspraken over de drie hoofdactiviteiten en de zes risico-oorzaken. 

In stap 2 (overgang van initiatief- naar haalbaarheidsfase) van de handreiking wordt er gefocust 
naar de aspecten beheersbaarheid, voorzienbaarheid en bestuurlijke stabiliteit. Onder deze aspecten 
behoren spelregels die verkregen zijn in paragraaf 3.3.3 . In deze stap kijken de publieke en private 
partijen apart naar de aspecten . De spelregels van deze aspecten zijn in het beoordelingskader 
toegevoegd tegenover de zes risico-oorzaken, om te kunnen toetsen of de contractafspraken over 
deze risico-oorzaken voldoen aan de spelregelS. 

In stap 3 (haalbaarheidsfase) wordt de initiële risicoverdeling vastgesteld en wordt er een 
intentieovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst heeft betrekking op de voorbereidingsfase; de 
randvoorwaarden voor de samenwerking liggen niet vast. Het betreft een inspanningsverplichting . 

In stap 4 (haalbaarheidsfase) vindt de onderhandeling over de risicoverdeling plaats. Desgewenst 
kan de risicoverdeling tijdens de onderhandelingen worden aangepast en wordt de definitieve 
verdeling opgesteld. Er wordt wederom gekeken naar de aspecten beheersbaarheid, 
voorzienbaarheid en bestuurlijke stabiliteit, zoals in stap 2. In deze stap kijken de publieke en 
private partijen gezamenlijk naar deze aspecten. Tijdens de onderhandeling over de risicoverdeling 
is vertrouwen, commitment, flexibiliteit, acceptatie en respect een input van de partijen. Zonder 
deze input van de partijen wordt er teveel naar de eigen belangen in het project gekeken en te 
weinig naar het gezamenlijke belang, waardoor de risico's niet op de juiste wijze verdeeld worden. 
Om de bereidheid voor het dragen van risico's door een partij te zekeren is het nodig om goed en 
Uitgebreid over de risicoverdeling te onderhandelen. 

In stap 5 (overgang van haalbaarheids- naar realisatiefase) wordt de samenwerkingsovereenkomst 
gesloten dat betrekking heeft op de uitwerking- en uitvoeringsfase. In deze overeenkomst wordt de 
definitieve risicoverdeling vastgelegd die tegelijkertijd de feitelijke PPS-overeenkomst is. 

6.3 Het beoordelingskader 

In het beoordelingskader wordt gefocust op de spelregels van risicoverdeling die verkregen zijn in 
paragraaf 3.3.3 . Daarnaast zijn de zes belangrijkste risico-oorzaken opgenomen dat in hoofdstuk 5 
zijn verkregen. 

De spelregels voor risicoverdeling zijn onderverdeeld in twee groepen, namelijk: spelregels voor een 
specifiek risico en spelregels voor een specifiek project. Per spelregel wordt voor elke risico-oorzaak 
aangegeven hoe het verdeeld kan worden. Bij het invullen van het beoordelingskader is ook 
rekening gehouden met de kennis, competenties en ervaring van de verschillende partijen die in 
aanmerking komen voor risicoverdeling. Informatie over de kennis, competenties en ervaring van de 
verschillende partijen is te vinden in paragraaf 3.3.3. De risico's moeten op de juiste partij 
toegedeeld worden . Het beoordelingskader is in tabel 3 weergegeven . 

Met behulp van dit beoordelingskader zal in de praktijk gekeken worden aan welke spelregels de 
contractafspraken, over de zes risico-oorzaken, voldoen . 

De drie hoofdactiviteiten zijn in het beoordelingskader niet opgenomen, omdat in paragraaf 4.2 
voldoende informatie wordt gegeven over de risicoverdeling van deze hoofdactiviteiten. Er wordt al 
een richting aangegeven over de wijze van risicoverdeling voor de drie hoofdactiviteiten. Het 
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mechanisme van een GEM is in paragraaf 4.2 uitgewerkt aan de hand van de literatuur. Hierin is 
beschreven welke contractafspraken gesloten worden voor de drie hoofdactiviteiten. De motivatie 
voor de keuze van deze contractafspraken zijn ook beschreven. Dit wordt getoetst met de resultaten 
uit de praktijk. 

1. Inventariseren 
en beoordelen 
van risico's 

2. Aspecten voor 
risicoverdeling 

3. Vaststellen van 
inspanningsverplichting 

4 . Onderhandelen 
over de 
risicoverdeling 

5. PPS
overeenkomst 

Rlslcoanalyse binnen de 
actorenanalyse 

~ 
Rlslcoanalyse binnen de 

samenwerkingsvisie 

- - - - ~ 
Aspecten met 

Spelregels: 

Beheersbaarheid: 
- Veroorzaker; 
- Beinvloedbaarheld; 
- Draagbaarheid; 
- Meeste nadeel of profijt; 
- In verhouding verdelen. 

Voorzienbaarheld : 
- Voorzienbaarheld; 
- Onvoorziene risico's. 

Bestuurlijke stabiliteit: 
- Bestuurbaarheid. 

- - -- ~ 
IntentIeovereenkomst 

(Vaststellen lnltlêle 
rlslcoverde/lng) 

- - - - i 
Aspecten met 

spelregels + Input 

Dezelfde aspecten met 
spelregels als In stap 2 

Input: 
- Vertrouwen; 
- Commltment; 
- flexibiliteit; 
- Acceptatie en respect. 

- - -- ~ 
Samenwerkingsovereenkomst 
(RIsicoverdelIng opgenomen In feitelijke 

PPS-contract) 

Figuur 12: De handreiking voor risico verdeling 
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Aspecten voor een specifiek risico 

Aspecten met 
spelregels voor 
risicoverdeling 

Beheersbaarheid: 
Het risico moet 
verdeeld worden bij de 
partij die het risico 
veroorzaakt. 

Risico neerleggen bij de 
partij die het risico het 
beste kan beïnvloeden . 

Risico neerleggen bij de 
partij die het risico het 
beste kan dragen. 

Risico neerleggen bij de 
partij die er het meeste 
nadeel of profijt van 
ondervindt. 

Een risico dat door 
meer partijen wordt of 
kan worden beheerst, 
moet in enige 
vprhnudin.O-word 

Combinatie van 
bovengenoemde 
prlnclp_es. 

Voorzienbaarheid: 
Een risico moet 
verdeeld worden bij de 
partij die het best in 
staat is het risico te 
voorzien . 

Onvoorziene risico's 
kunnen in het PPS-
contract opgenomen 
worden waarbij wordt 
aangegeven hoe er met 
de onvoorziene risico's 
omgegaan dient te 
worden. 

Bestuurlijke 
stabiliteit: 

1. Risico
oorzaak: 
Geen 
beschikbaarheid 
van financiering 

Partij die geen 
financiering 
beschikbaar stelt 
voor zijn 
verplichtingen, kan 
het risico dragen. 
Dit risico moet 
beïnvloed worden 
door de partij die 
het meeste 
financiering 
beschikbaar heeft, 
of kennis en 
ervaring heeft om 
aan financiering te 
komen. 

Dit risico moet 
gedragen worden 
door een partij die 
het meeste 
financiering 
beschikbaar heeft, 
en de gevolgschade 
maximaal kan 
beperken. 

Partij die het 
meeste nadeel of 
profijt van 
ondervindt, kan 
financiering 
beschikbaar stellen 
voor de 
verplichtingen. 

Partijen kunnen 
gezamenlijk in een 
verhouding, 
financiering 
hpc;chikhililr .c;tpllen . 

XXXXXXXXXXXXXX 

Dit risico moet 
gedragen worden 
door een partij die 
de kans van 
optreden en het 
gevolg van het 
risico het beste kan 
bepalen. 

XXXXXXXXXXXXXX 

Dit risico moet 
toegedeeld worden 
aan de partij die 
het beste in staat is 
om interne of 
externe financiering 
te regelen voor het 
project. Dit kan 
door goede Interne 
en externe 
communicatie met 
andere partijen . 

I 

2. Risico-oorzaak: 
Belangentegenstelling 
over de planinhoud 

Partij die de 
belangtegenstelling 
veroorzaakt door het 
verschuiven van zijn 
belangen, kan het risico 
dragen. 
Dit risico kan het beste 
beïnvloed worden door 
een onafhankelijk orgaan 
(zie kennis). Deze partij 
kan een bijdrage leveren 
aan beperking van 
belangentegenstelling 
door bemiddelen, 
onafhankelijk Informeren 
en kweken van onderlinge 
vertrouwen. 

Onafhankelijk orgaan kan 
het risico beheersen en 
gevolgschade beperken 
met als enige belang het 
bereiken van een zo goed 
mogelijk projectresultaat 
zonder conflicten (zie 
competenties). Directie 
vanuit de moederpartijen 
van GEM kunnen niet 
onafhankelijk 
functioneren waardoor 
belangentegenstellingen 
zullen doorgaan. 
Partij die het meeste 
nadeel of profijt van 
ondervindt, kan de 
belangentegenstellingen 
en conflicten bemiddelen 
om een oplossing te 
kunnen vinden . 

Alle participerende 
partijen kunnen 
vertegenwoordigers 
Inzetten tijdens de 
besluitvorminoen. om 
te voorkomen. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Een onafhankelijk 
procesmanager kan de 
kans van optreden en het 
gevolg van dit risico het 
beste bepalen (zie 
competenties). 
Moederpartijen kunnen 
dat niet optimaal bepalen, 
omdat zij vanuit hun 
eigen belangen naar de 
besluitvormingen kijken. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Een onafhankelijk 
procesmanager Is het 
beste in staat om 
bestuurlijke stabiliteit te 
creëren, vanwege het 
bezitten van 
competenties over 
bemiddelen bij geschillen 
en beperken van 
opportunistisch gedrag. 
Moederpartijen van een 
GEM kijken vanuit hun 
eigen belangen naar het 
bestuur. Bemiddelen bij 
conflicten of onafhankelijk 
Informeren kunnen de 
moederpartijen niet 
optimaal uitvoeren, 
waardoor geen 
bestuurlijke stabiliteit 
gecreëerd kan worden . 

I 

3. Risico-oorzaak: 
Geen of onduidelijke 
afspraken tussen de 
partijen in de GEM 

Veroorzaker van 
onduidelijke afspraken 
kan het risico dragen. 

Dit risico kan het beste 
beïnvloed worden door 
een onafhankelijk 
orgaan die het proces 
onafhankelijk kan 
managen. Deze partij 
kan de moederpartijen 
onafhankelijk Informeren 
met betrekking tot de 
besluitvorming rond het 
project (zie kennis: 
informatieverstrekker). 
Onafhankelijk orgaan 
kan het risico beheersen 
en gevolgschade 
beperken met als enige 
belang het bereiken van 
een zo goed mogelijk 
projectresultaat met 
volledige 
projectafspraken en 
afgestemde activiteiten. 
Deze partij kan de 
informatie onafhankelijk 
verstrekken . 

Partij die het meeste 
nadeel of profijt van 
ondervindt, kan de 
projectafspraken 
vaststellen en de 
activiteiten afstemmen. 
Functioneren als 
informatieverstrekker 
om het risico te 
reduceren. 
Alle participerende 
partijen kunnen 
vertegenwoordigers 
inzetten voor de 
besorekinoen over de 
afstemming van de 
activiteiten. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Een onafhankelijk 
procesmanager kan de 
kans van optreden en 
het gevolg van het risico 
het beste bepalen (zie 
competenties) . 
Moederpartijen kunnen 
dat niet optimaal 
bepalen, omdat zij de 
projectafspraken niet 
onafhankelijk kunnen 
mana~en. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

-- --.;:::-

Een onafhankelijk 
procesmanager Is het 
beste In staat om 
bestuurlijke stabiliteit te 
creëren, vanwege het 
bezitten van 
competenties over 
onafhankelijk informeren 
en efficiënte 
besluitvorming. 
Onafhankelijk orgaan 
kan vanuit 
helikopterview de 
besluitvormingen 
managen, waarna de 
partijen onafhankelijk 
geïnformeerd worden 
over de projectafspraken 
en de afstemming van 
de activiteiten. 

4. Risico-oorzaak: 
Eén van de 
samenwerkende partijen 
is niet bereid om het 
risico te drag,en 

Wanneer een partij zijn 
verplichtingen niet nakomt, 
dan zijn de nadelige 
gevolgen voor rekening van 
de veroorza ker. 

Dit risico moet 
overgedragen worden aan 
een partij die meer 
motivatie, kennis entof 
ervaring heeft met 
betrekking tot het risico. 

Dit risico moet 
overgedragen worden aan 
een partij die de 
gevolgschade maximaal kan 
beperken en meer motivatie 
heeft dan de huidige 
risicodrager. Het risico dient 
effectief en efficiënt te 
worden gedragen die leidt 
tot lage kosten. 

Dit risico moet 
overgedragen worden aan 
een partij die het meeste 
nadeel of profijt van 
ondervindt. 

Participerende partijen 
kunnen In een bepaalde 
verhouding de 
verplichtingen overnemen 

__ V<lJL<k.risicodraoer die ziin 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Dit risico moet 
overgedragen worden aan 
een partij die dit risico het 
beste kan voorzien . De 
vraag is welke partij de 
kans van optreden en het 
gevolg van het risico het 
beste kan bepalen. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

-- --

Dit risico moet 
overgedragen worden aan 
een partij die het beste 
bestuurlijke stabiliteit kan 
creëren. 

Tabel 3: Het beoordelmgskader met de aspecten beheersbaarheid, voorzIenbaarheld en bestuurlijke stabiliteit 

5. Risico
oorzaak: 
Onduidelijkheid 
enjof wijziging 
scope 

Partij die de 
scopewijziging of 
onduidelijke 
scope 
veroorzaakt, kan 
het risico dragen. 
Dit risico kan 
door een partij 
beïnvloed worden 
die de meeste 
kennis entof 
ervaring heeft 
met betrekking 
tot scope. 

De gevolgen van 
onduidelijke 
scope of 
scopewijzigingen 
kan door een 
partij gedragen 
worden, die de 
gevolgschade het 
meest kan 
beperken. 

De gevolgen van 
onduidelijke 
scope of 
scopewijzigingen 
kan door een 
partij gedragen 
worden die het 
meeste nadeel of 
profijt van 
ondervindt. 
De gevolgen van 
onduidelijke 
scope of 
scopewijzigingen 
kunnen in een 
vernouolng 
gedeeld worden . 
XXXXXXXXXXXXX 

De gevolgen van 
onduidelijke 
scope of 
scopewljz!gingen 
kan door een 
partij gedragen 
worden die het 
risico het beste 
kan voorzien. 

XXXXXXXXXXXXX 

De gevolgen van 
onduidelijke 
scope of 
scopewijzigingen 
kan door een 
partij gedragen 
worden die het 
beste bestuurlijke 
stabiliteit kan 
creëren, 

6. Risico-oorzaak: 
Geen politieke enjof 
maatschappelijke draagvlak 
voor het 
gebiedsontwikkelinQsoroiect 

Veroorzaker van dit risico is de 
publieke partij of de 
belangengroeperingen, om 
publieke belangen te kunnen 
realiseren. Daarom kan de 
publieke partij dit risico dragen. 
Dit risico kan het beste 
beïnvloed worden door een 
partij die de communicatie met 
externe partijen en de 
overheidsorganen goed kan 
regelen. Daarnaast is 
bestuurlijke kennis en 
procedurele kennis ook 
belangrijk bij de risicodrager. 

Een partij kan dit risico goed 
dragen, wanneer deze partij de 
gevolgschade maximaal kan 
beperken. Publieke partij zit op 
bestuurlijk niveau, daarom kan 
deze partij draagvlak creëren 
voor het 
gebiedsontwikkelingsproject. 
Publieke partij bezit ook de 
competenties om de 
besluitvormingen bij de 
overheidsorganen te 
bevorderen voor het project. 

Partij die het meeste nadeel of 
profijt van ondervindt, kan de 
verplichtingen op zich nemen 
om de besluitvormingen voor 
het project te bevorderen bij de 
overheidsorganen. 

Alle participerende partijen 
kunnen de politieke entof 
maatschappelijke gevolgen 
voor het project in een 
bepaalde verhouding delen. 
contact Komen met oe overnelo 
en belangengroeperingen. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Publieke partij kan dit risico het 
beste voorzien. Publieke partij 
kan de kans van optreden en 
het gevolg van het risico het 
beste bepalen, vanwege haar 
ervaring op het gebied van 
bestuurlijk niveau. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Publieke partij is het beste in 
staat om bestuurlijke stabiliteit 
te creëren in geval van politieke 
entof maatschappelijke 
belemmeringen. Deze partij 
bezit de competenties om de 
communicatie buiten het 
project goed te regelen met de 
belanghebbenden, betrokkenen 
en overheidsorganen. Hierdoor 
kunnen de besluitvormingen en 
aanvragen bevordert worden. 
Dit creëert stabiliteit In het 
beheersen en uitvoeren van het 
project. 
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7. Casestudy 

7.1 Inleiding 

Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van de uitgevoerde casestudy. In deze casestudy zijn drie 
projecten en de bijbehorende GEM's geanalyseerd. In paragraaf 7.2 tot en met paragraaf 7.4 zullen 
achtereenvolgens behandeld worden: Saendelft in Zaanstad, Wateringse Veld in Den Haag en 
Waalsprong in Nijmegen. De toelichting over de keuze van deze drie casussen is in paragraaf 2.4 
gegeven. In dit hoofdstuk zal elke casus behandeld worden, waarbij de gegevens van het project, 
het organigram van de organisatie, en de inhoud van de samenwerkingscontracten aan bod komen. 

Het doel van dit hoofdstuk is het bepalen van het mechanisme van risicoverdeling dat is opgenomen 
in de contracten van de GEM's in praktijk. In dit hoofdstuk wordt vooral gebruik gemaakt van de 
samenwerkingscontracten van de gekozen GEM's. Tijdens het doornemen van de 
samenwerkingscontracten is vooral gefocust op de afspraken over de drie hoofdactiviteiten en de 
zes risico-oorzaken. De case-resultaten zijn op het gebied van deze aandachtspunten beschreven. 
De drie hoofdactiviteiten zijn in paragraaf 4.2 beschreven, en de zes risico-oorzaken daarvan zijn in 
hoofdstuk 5 verkregen. 

De analyse bestaat voornamelijk uit het bestuderen van de samenwerkingscontracten en relevante 
documenten. Daarnaast worden ook verkennende interviews gehouden over de aspecten die 
onduidelijk zijn beschreven in de samenwerkingscontracten. Daarmee wordt antwoord gegeven op 
onderzoeksvragen 3.1 en 3.2: 

* Binnen de geanalyseerde projecten, hoe Is het mechanisme van risicoverdeling binnen de 
GEM's in de contracten opgenomen? 

* Wat zijn de motieven/redenen achter de keuze voor een bepaald mechanisme van 
risicoverdeling? 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met risicostelsels voor de drie GEM's, waarin de resultaten van de 
casestudies overzichtelijk worden weergegeven. 
Na de beschrijvingen per casus zal in hoofdstuk 8 de cross-case-analyse uitgevoerd worden . De 
resultaten uit de analyses van de verschillende cases worden per thema met elkaar vergeleken . 
Deze thema's bestaan uit de drie hoofdactiviteiten, de zes risico-oorzaken, en spelregels voor de 
risicoverdeling. Deze thema's zijn allemaal uit de literatuurstudie en de expertbijeenkomst 
verkregen. Tot slot wordt in paragraaf 8.4 de uitgevoerde integrale analyse behandeld, die heeft 
geleid tot de conclusies aangaande het verdelen van de hoofdactiviteiten en de risico-oorzaken. 
Binnen de conclusies wordt ook beschreven of de risicoverdelingen voldoen aan de spelregels. 

7.2 GEM Saendelft te Zaanstad 

7.2.1 Projectgegevens 
Voor GEM Saendelft werd in april 1996 de intentieovereenkomst en eind 1996 het 
samenwerkingsconvenant getekend. In het plangebied hadden gemeente Zaanstad en een aantal 
private partijen gronden in hun bezit. Tijdens het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst 
werd onderhandeld over de definitieve locatie van Saendelft, waarbij de versnipperde grond posities 
ook aan bod zijn gekomen. In tabel 4 worden de algemene projectgegevens van GEM Saendelft 
gegeven (www.saendelft.nl. bezocht: 15-01-'08; Samenwerkingsconvenant d.d. 17-12-'96; Holkers, 
2006; van Ophem, Vos en Zeegers, 2006). 

Proiect: Saendelft te Zaanstad 
Investering: C 225 miljoen 
Inhoud: 

* Woningen : 4.600 woningen 
* Commerciële ruimte (winkel): 7.600 m2 

* Werken: 4 hectare bedrijventerrein 
* Voorzieningen: 2 Basisscholen, 

Spelvoorzieningen, 
Zorgcentrum, 
Welzijnsvoorzieningen 

O~ervlakte gebied: 179 1 hectare 
Periode: 1996 - 2009 

Tabel 4: Projectgegevens van GEM Saendelft 
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Saendelft wordt gerealiseerd onder leiding van GEM Saendelft Beheer BV, waarbinnen de Gemeente 
Zaanstad, OBAN en OGS zitten. OBAN (Ontwikkelingsbedrijf Assendelft-Noord BV) is opgericht door 
vier ontwikkelaars en bouwers: 

Bouwbedrijf Van der Gragt BV 
BAM Vastgoed BV 
AM Wonen 
Bouwfonds Ontwikkeling 

De tweede private partij binnen GEM Saendelft Beheer BV, is de OGS (de Ontwikkelingsgroep 
Saendelft BV) die uit 3 partijen bestaat: 

Vos Saendelft BV 
Noorderweg Bouw- en Exploitatie maatschappij BV 
Stichting Eigen Haard 

In figuur 13 is een organigram weergegeven, waarin de posities van de participerende partijen 
wordt aangegeven en de constructie van de hele organisatie GEM Sa end elft. De directeur van de 
GEM zit binnen GEM Saendelft Beheer BV. 

Gemeente OBAN BV OGS BV 
Zaanstad (35%) (15%) 

(50%) 

L I I 

J.. Saendelft OBAN CV OGS CV 
GEM Saendelft Beheer Commandlet (33,68 %) (14,32%) 
BV (Beherend vennoot CV (48%) 

GEM Saendelft CV) 
I I (4%) 

I 

J.. 
GEM Saendelft 

Commanditaire 
Vennootschap 

Figuur 13: Organigram van GEM Saendelft te Zaanstad 

7.2.2 Mechanisme van risicoverdeling 
De informatie over het mechanisme van risicoverdeling binnen GEM Saendelft is verkregen door 
middel van bestuderen van het samenwerkingsconvenant d.d. 17 december 1996, het rapport van 
'van Ophem, Vos en Zeegers' (2006) en 'Holkers' (2006) . Daarbij is ook het ondernemingsplan en 
internetsite (www.saendelft.nl) geraadpleegd, en verkennende interviews gehouden met de 
leidinggevenden binnen de GEM. In het samenwerkingsconvenant zijn er afspraken gemaakt over de 
drie hoofdactiviteiten en de zes risico-oorzaken. 

Hoofdactiviteiten: 

A. Grondverwervinq voor het exploitatieqebied: 

In het samenwerkingsconvenant zijn er contractafspraken gemaakt over het verwerven van gronden 
in het exploitatiegebied. De afspraken gaan over de inbreng van de reeds verworven gronden in het 
plangebied en het verwerven van de overige gronden die in het plangebied zitten. 

Inbreng reeds verworven gronden: 
Inbreng van de reeds verworven gronden worden door publieke en private partijen uitgevoerd. De 
partijen zijn vooruitlopend op het aangaan van nadere samenwerkingsverbanden reeds overgegaan 
tot grondverwerving. Zo hebben de partijen grondposities ingenomen op het plangebied, waardoor 
een samenwerking tussen deze partijen onontkoombaar was. 

Partijen die gronden hebben verworven in het gebied Saendelft, brengen deze gronden in de GEM 
Saendelft samen met overige rechten en verplichtingen. Hier gaat het om de gronden die 
vooruitlopend op de beoogde samenwerking en in samenhang daarmee zijn verworven door de 
partijen . De reeds verworven gronden moeten door de partijen gesaneerd ingebracht worden in de 
GEM. Deze sanering vindt steeds plaats voor rekening en risico van de partij welke de 
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desbetreffende grond inbrengt en levert. De inbrengprijs van de gronden zijn lager dan de 
werkelijke verwervingsprijs, wat nadelig is voor de partijen. Daartegenover kunnen de partijen in 
samenhang met de vastgoedontwikkelingsrechten de gronden voor een lagere prijs afnemen door 
disagio's. De inbrengprijs wordt verhoogd met de kosten voor vervaardiginghandelingen, de overige 
kosten van inbreng C.q. levering en rente. 

Tijdens het inbrengen en inleveren van de gronden dienen zodanige vervaardiginghandelingen 
verricht te worden, zodat de desbetreffende onroerende zaken kunnen worden aangemerkt als 
nieuw vervaardigde onroerende zaken in de zin van de BTW-wetgeving. De kosten van deze 
vervaardiginghandelingen worden door de gemeente, OBAN en OGS in rekening gebracht bij GEM. 

De gemeente, OBAN en OGS hebben het recht gronden (de zogenaamde "overhoeken"), welke 
buiten de grenzen van het plangebied liggen, in te brengen en te leveren aan GEM. 

Verdere verwerving overige gronden: 
De verdere verwerving van de gronden in het plangebied geschiedt met de inwerkingtreding van het 
samenwerkingsconvenant door de gemeente, op aanwijzing van de GEM. De gemeente is de 
risicodrager van de verdere verwerving van de gronden op het plangebied. 

Voorzover juridisch mogelijk gebruikt de gemeente telkens op verzoek van GEM haar 
publiekrechtelijke onteigeningsbevoegdheden en overige wettelijke bevoegdheden, zoals de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten. De gemeente verricht ook vervaardiginghandelingen voor de verworven 
gronden, zodat de betreffende gronden kunnen worden aangemerkt als nieuw vervaardigde gronden 
in de zin van de BTW-wetgeving. De verworven gronden worden ook gesaneerd waar de gemeente 
als vertegenwoordiger van GEM optreedt, voor wiens rekening en risico deze sanering plaatsvindt. 
Inbreng en levering van gronden vindt plaats tegen betaling door GEM aan de gemeente van alle 
kosten van bedoelde verwerving. De gemeente zal eerst verplichtingen met betrekking tot het 
uitgeven van kosten aangaan, nadat zij daartoe schriftelijk toestemming heeft verkregen van GEM. 
De gemeente komt aan financiering door geldlening bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) 
en subsidies. 

Indien en voorzover OBAN en/of OGS ten tijde van inwerkingtreding van het 
samenwerkingsconvenant overeenkomsten hebben gesloten met derden tot verwerving van gronden 
in het plangebied welke nog niet (economisch) aan OBAN en/of OGS geleverd zijn, zullen zij de 
gemeente in hun plaats doen treden middels contractsoverneming. 

OBAN, OGS en de GEM onthouden zich van verdere verwerving, na inwerkingtreding van het 
samenwerkingsconvenant. 

B. Inrichting (bouw- en woonrijp maken): 

Nadat de gronden ingebracht en geleverd zijn aan GEM, zal GEM voor haar rekening en risico het 
plangebied bouw- en woonrijp maken. Ook het ontwerp en directievoering van de uit te voeren 
werkzaamheden voor het bouwrijp maken, komt in rekening van de GEM. De GEM is dus de 
risicodrager voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied. De uitvoering van het bouw- en 
woonrijp maken als de engineering wordt Europees aanbesteed. De overheid participeert binnen de 
GEM, daarom is de toepassing van Europese aanbesteding belangrijk voor de GEM. 

De GEM draagt ook het risico van het bouw- en woonrijp maken van het openbaar gebied, die wordt 
overgedragen aan de gemeente. Onder openbaar gebied behoren alle delen van het plangebied die 
niet zijn of zullen worden bestemd (als kavels) voor het ontwikkelen van vastgoed projecten die ook 
projectontwikkeling kan worden genoemd. 

De bijdrage van GEM aan de aanleg van exploitatie van openbaar vervoervoorzieningen in het 
plangebied is beperkt tot een maximumbijdrage die is op genomen in de grondexploitatie. 

C. Gronduitgifte van de bouwrijp gemaakte gronden in het plangebied: 

Kavels bestemd voor woningen: 
De bouwrijp gemaakte gronden op het plangebied, zullen door GEM volgens verkavelingsplannen, 
gefaseerd in overeenstemming met de woonfasering, worden uitgegeven aan de gemeente, OBAN 
en OGS. De uitgifteprijzen van bouwrijpe gronden zijn opgenomen in de grondexploitatie. 

Bij de inwerkingtreding van het samenwerkingsconvenant worden de vastgoedontwikkelingsrechten 
met betrekking tot het realiseren van 4900 woningen in het plangebied verdeeld over partijen. 
Vastgoedontwikkelingsrechten zijn rechten met betrekking tot vastgoedontwikkeling en de daarmee 
samenhangende rechten op levering van de daartoe benodigde bouwrijpe gronden. Daartoe hebben 
gemeente, OBAN CV en OGS CV het recht om het benodigde aantal bouwrijpe kavels te kopen en af 
te nemen van GEM voor de realisatie van vastgoedprojecten, tegen de in de grondexploitatie 
vastgestelde prijzen. 
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Binnen een maand nadat een deelgebied bouwrijp is gemaakt, dienen gemeente, OBAN CV en OGs 
CV het voor de realisering van de hun toegewezen aantal bouwrijpe kavels te kopen. Verkoop van 
bedoelde bouwrijpe kavels vindt plaats onder de ontbindende voorwaarde dat niet binnen 5 
maanden na verkoop tenminste 70% van het vastgoed project op bedoelde bouwrijpe kavels te 
realiseren woningen is verkocht. Vanaf verkoopdatum tot aan de ontbinding, zijn OBAN CV en OGs 
CV een rente van 6,25% per jaar over de verkoopprijs van de gekochte bouwkavels, verschuldigd 
aan GEM. Indien na ommekomst van de bedoelde periode van 5 maanden OBAN CV en OGs CV het 
voorverkoop-percentage niet hebben gerealiseerd, hebben zij het recht om de koopovereenkomst 
met betrekking tot de desbetreffende kavels te ontbinden of een nieuw of gewijzigd plan te 
ontwikkelen. Wanneer OBAN CV enjof OGs CV de wens hebben om het woningbouwplan voor het 
desbetreffende bouwrijpe kavels te wijzigen, worden zij daartoe in de gelegenheid gesteld bij besluit 
van GEM. Indien naar het oordeel van de vennotenvergadering van GEM, besloten wordt dat OBAN 
en OGs onvoldoende hebben ingespannen om voldoende verkoop van de woningen te bereiken, 
wordt het woningbouwplan niet gewijzigd. Voor het wijzigen van het woningbouwplan zal GEM een 
termijn gunnen voor OBAN en OGs. Na ommekomst van deze termijn dienen OBAN en OGs 
wederom het vastgestelde aantal bouwrijpe kavels te kopen. Wanneer het herontwikkelde bouwplan 
de voorverkoop-percentage binnen 5 maanden niet kan bereiken, is er sprake van definitieve 
ontbinding van de koopovereenkomst. Tijdens de termijn van planwijziging is OBAN en OGs geen 
rente verschuldigd aan GEM. Maar tussen de koopovereenkomst tot aan definitieve ontbinding van 
de koopovereenkomst is OBAN en OGs wel rente verschuldigd aan GEM. 

De door de gemeente verkregen vastgoedontwikkelingsrechten en het daarmee samenhangende 
aantal bouwrijpe kavels, worden door haar toebedeeld aan OBAN CV en OGs CV, ieder voor de helft. 
Als tegenprestatie voor deze toedeling, zijn OBAN CV en OGs CV aan gemeente een financiële 
vergoeding verschuldigd. 

In het samenwerkingsconvenant staat vermeld dat er sprake is van afnamerecht en -plicht voor 
OBAN en OGs. Aan de ene kant hebben de partijen het recht om de bouwrijpe kavels te kopen van 
GEM voor het realiseren van vastgoed projecten. Aan de andere kant dienen de partijen de 
toegewezen bouwrijpe kavels binnen een maand te kopen van GEM, maar daarbij geldt wel een 
ontbindende voorwaarde. Bij een laag economische conjunctuur brengt deze regeling geen prikkel 
voor de private partijen om de voorverkoop-percentage van de woningen te bereiken, omdat ze het 
recht hebben om de koopovereenkomst te ontbinden. Hierdoor kan gronduitgifte langdurig verlopen. 
Bij een hoog economische conjunctuur hebben de partijen altijd de prikkel om bouwrijpe kavels te 
kopen en het vastgoedproject te realiseren, omdat het vraag en aanbod aantrekkelijk is voor de 
partijen. 

Kavels bestemd voor openbaar gebied: 
Het openbaar gebied, met de daarop gerealiseerde infrastructurele voorzieningen, wordt telkens bij 
de voltooiing daarvan door GEM gefaseerd, aan de gemeente opgeleverd, tegen betaling door de 
gemeente. Opgeleverd openbaar gebied inclusief infrastructurele voorzieningen komen vanaf de 
opleveringsdatum in beheer en onderhoud van de gemeente en zijn vanaf die datum voor rekening 
van de gemeente. 

Kavels bestemd voor winkelcentrum: 
De GEM geeft OBAN CV het vastgoedontwikkelingsrecht van het winkelcentrum in het plangebied. 
De ontwikkeling en realisering van het winkelcentrum vindt plaats voor rekening en risico van OBAN 
CV. De ontwikkelwinst van het winkelcentrum wordt in verhouding verdeeld: gemeente 16,72%; 
OBAN 64,67%; OGs 18,61%. Deze ontwikkelwinst wordt op basis van een exploitatieberekening 
bepaald, die door een onafhankelijke deskundige getoetst mag worden, als de gemeente en OGs dat 
eist. 

Overige bepalingen: 
Indien GEM besluit tot de ontwikkeling van een bouwcentrum enjof tuincentrum in het plangebied, 
dan zullen de ontwikkelingsrechten hiervan in eerste instantie worden aangeboden aan OGs CV. De 
genoemde vastgoedontwikkelingsrechten kunnen niet aan derden worden overgedragen, zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van gemeente en OBAN CV. 

Risico-oorza ken: 

1) Geen beschikbaarheid van financiering bij de GEM en/of bij de participerende partijen: 
Op het gebied van financiering zijn er afspraken gemaakt in het samenwerkingsconvenant. Het gaat 
om het inbrengen van kapitaal in de GEM door de samenwerkende partijen. Daarnaast zijn er ook 
afspraken gemaakt over het voorzien van externe financiering. 

Commanditaire vennootschappen van de samenwerkende partijen worden in voldoende mate 
gekapitaliseerd waarna dit kapitaal in de GEM Sa end elft wordt ingebracht. De hoogte van de in te 
brengen kapitaal wordt bepaald aan de hand van de aard en omvang van de verplichtingen voor de 
samenwerkende partijen. De bedragen worden in contanten in de GEM saendelft ingebracht. De 

38 



initiële kapitaal van de GEM Saendelft is in het samenwerkingsconvenant aangegeven, maar dat kan 
wijzigen na onderling overleg tussen de partijen. 

Naast de GEM Saendelft is ook de GEM Beheer opgericht met 40 aandelen, die is volgestort met 
contanten door de gemeente, OBAN CV en OGS CV (respectievelijk 20, 14 en 6 aandelen). 

De gemeente zal in beginsel op haar naam de GEM financieren, terwijl OBAN en OGS zekerheid 
verstrekken aan de gemeente. De gemeente leent het geld van de Bank voor Nederlandse 
Gemeenten (BNG). 

Wanneer de GEM extra behoefte aan financiering heeft, dient dat voorzien te worden van externe 
financiering. Uitgangspunt bij deze externe financiering is de verkrijging door GEM van 
financieringsmiddelen. De risicodrager van het beschikbaar stellen van extra financieringsmiddelen 
is de GEM, omdat deze partij het beste informatie heeft over financiën van de grondexploitatie. De 
GEM is de uiteindelijke verantwoordelijke partij voor het realiseren van de grondexploitatie, 
daardoor zal deze partij precies weten wanneer en hoeveel behoefte is aan extra financiering. 

Voorzover geen externe financiering verkregen kan worden, zullen partijen in nader onderling 
overleg beraden omtrent de wijze waarop alsdan de GEM voorzien kan worden met financiering. In 
het samenwerkingsconvenant staat niet vermeld hoe de partijen financiering kunnen aantrekken als 
tweede en/of derde alternatief over de wijze van het aantrekken van financiering. 

Er wordt ook rekening gehouden met de verkrijging van subsidies. De betreffende door de gemeente 
van het Regionaal Orgaan Amsterdam te ontvangen subsidies komen ten gunste van de GEM. De 
gemeente moet zich ook inspannen en verantwoordelijk stellen om verdere subsidies te verkrijgen, 
waaronder rijkssubsidies. Alle subsidie en bijdragen komen ten gunste van de GEM. 

2) Belangentegenstelling en conflicten tussen de partijen over de planinhoud van het 
woningprogramma. gronduitgifte en de prijzen daarvan: 
In het samenwerkingsconvenant zijn er afspraken gemaakt over het nemen van een besluit voor het 
project. Aan de hand hiervan streeft men dat er geen belangentegenstellingen en conflicten 
ontstaan tussen de samenwerkende partijen. 

In het samenwerkingsconvenant is afgesproken dat de directie van GEM Saendelft ingevuld zal 
worden met twee directeuren afkomstig van de private als de publieke partij. Maar na 
directiewisselingen is er op dit moment één onafhankelijk directeur. 

In de vennotenvergadering kunnen vier stemmen uitgebracht worden tijdens het nemen van een 
besluit, waarvan de GEM Beheer, de gemeente, OBAN en OGS allemaal één stem kunnen 
uitbrengen. Een besluit van de vennotenvergadering van GEM komt slechts tot stand indien drie 
stemmen door de commanditaire vennoten voor een voorstel zijn uitgebracht. Indien slechts twee 
stemmen van commanditaire vennoten voor een voorstel zijn uitgebracht, dan wel indien slechts (de 
gemeente) heeft voorgestemd, komt een geldig besluit tot stand indien dit besluit door een 
onafhankelijke deskundige is bekrachtigd. De kosten van deze onafhankelijke deskundige zijn voor 
rekening van de GEM Saendelft. 

Een onafhankelijk orgaan speelt een belangrijke rol bij besluitvormingen, om 
belangentegenstellingen en conflicten te voorkomen. De directeur van GEM Saendelft is 
onafhankelijk, en bij het nemen van een besluit tijdens de vennotenvergadering wordt er gebruik 
gemaakt van een onafhankelijke deskundige. 

Wanneer er alsnog geschillen ontstaan tussen de samenwerkende partijen bij de uitvoering van het 
samenwerkingsconvenant, zullen worden beslecht door de terzake bevoegde rechter te Haarlem. 

3) Geen of onduidelijke afspraken tussen de partijen binnen de GEM over grondverwerving. 
inrichting en gronduitgifte: 
In het samenwerkingsconvenant zijn er afspraken gemaakt over het overlegstructuur binnen het 
project. Hierdoor streeft men naar duidelijke en afgestemde afspraken tussen de partijen. 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) vindt plaats onder voorzitterschap van een 
onafhankelijk technisch voorzitter. De GEM bepaald de agenda van de AvA. Doel van het overleg is 
de bewaking van de uitvoering van het samenwerkingsconvenant en de afstemming tussen de 
activiteiten van GEM, OBAN en OGS in het plangebied. Er wordt ook gesproken over de 
publiekrechtelijke besluitvorming van de gemeente welke nodig is in het kader van de uitvoering van 
het samenwerkingsconvenant. De partijen kunnen ook over andere onderwerpen spreken, welke zij 
van belang achten voor de goede uitvoering van het project. 

Tijdens het overleg (AvA) over de uitvoering van het samenwerkingsconvenant en de afstemming 
tussen de activiteiten, wordt er gebruik gemaakt van een onafhankelijk voorzitter/deskundige. Hier 
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speelt een onafhankelijk orgaan een belangrijke rol om te voorkomen dat er geen of onduidelijke 
afspraken worden gemaakt. 

4) Eén van de samenwerkende partijen is niet bereid om het risico van een bepaalde activiteit te 
dragen of mee te werken: 
In het samenwerkingsconvenant zijn ook afspraken gemaakt over de situaties waar één van de 
samenwerkende partijen niet bereid is om een risico te dragen of zijn verplichtingen niet nakomt. 

Indien de gemeente, OBAN en/of OGS, in ernstige mate toerekenbaar tekortschiet in de nakoming 
van haar verplichtingen die in het samenwerkingsconvenant zijn opgenomen, wordt het 
samenwerkingsconvenant als beëindigd beschouwd, tenzij door een andere partij zekerheid wordt 
gesteld voor de nakoming van deze verplichtingen. In het laatste geval is er sprake van ontbinding 
en/of schadevergoeding vorderen van de partij die aanleiding gaf tot het niet nakomen van 
verplichtingen. 

In zo'n geval zijn er dus twee opties mogelijk. Ene optie is dat het project wordt gesneuveld. De 
andere optie is de verplichtingen overnemen door een samenwerkende partij. 

5) Onduidelijkheid en/of wijziging scope van het project: 
In het samenwerkingsconvenant zijn er afspraken gemaakt over de scope van het project, waarbij 
sprake is van wijziging en/of onduidelijkheid. 

Gemeente brengt het besfemmingsplan op korte termijn na het samenwerkingsconvenant in 
procedure waarbij ook de uitwerkingsplannen opgesteld worden door de gemeente. Indien de 
gemeente het bestemmingsplan en planologische kader wijzigt, waardoor de exploitatie van GEM 
negatief wordt beïnvloed, dan is dat voor rekening van GEM. Indien de wijzigingen worden 
doorgevoerd door de gemeente zonder een juridische noodzaak en/of dringende reden, dan zijn de 
nadelige gevolgen voor rekening van de gemeente. 

Indien ten gevolge van kleine wijzigingen (minder dan 10 woningen) in de grenzen van het 
plangebied, zullen de vastgoedontwikkelingsrechten met betrekking tot deze meer- of 
minderaantallen worden verdeeld in de verhouding: gemeente 16,38%; OBAN CV 57,23%; OGS CV 
24,34%. Het aan gemeente toevallende deel van de meer- of minderproductie zal daarbij wederom 
over OBAN CV en OGS CV worden verdeeld, ieder voor de helft. 

Bij een scope die gewijzigd wordt door de publieke kant, is de GEM of de gemeente de risicodrager 
voor de wijzigende en/of onduidelijke scope, afhankelijk van de juridische noodzaak en/of externe 
oorzaak van de wijziging. Indien de samenwerkende partijen zelf de scope van het project wijzigen, 
worden de meer- of minderaantallen gedeeld in de beschreven verhouding. 

6) Geen politieke en/of maatschappelijke draagvlak voor het gebiedsontwikkelingsproject: 
In het samenwerkingsconvenant zijn er afspraken over het regelen van diverse aanvragen en 
vergunningen m.b.t. de overheidsorganen. Hierdoor streeft men naar het bevorderen van de 
uitvoering van het project. 

Het samenwerkingsconvenant laat de publiekrechtelijke bevoegdheden van de gemeente 
onverminderd, zodat het nagestreefde samenwerking tussen de partijen bevorderd kan worden. 
Door het uitoefenen van de publiekrechtelijke bevoegdheden kan het samenwerkingsconvenant 
uitgevoerd worden. 
De gemeente zal met OBAN BV en OGS BV en GEM Beheer overleg plegen over het door de 
gemeente binnen het Regionaal Orgaan Amsterdam in te nemen standpunt ten aanzien van 
bedoelde voorgenomen besluitvorming. De gemeente representeert de belangen van GEM bij het 
Regionaal Orgaan Amsterdam en zal zij zoveel mogelijk bevorderen dat binnen het Regionaal 
Orgaan Amsterdam besluitvorming plaatsvindt, die nodig of gewenst is in het kader van de 
uitvoering van het samenwerkingsconvenant. De gemeente bevordert dat alle vergunningen, 
ontheffingen, vrijstellingen en goedkeuringen van overheidswege verleend zullen worden, welke 
vereist zijn in het kader van de ontwikkeling van het plangebied. Voorzover de gemeente zelf deze 
besluiten dient te nemen, zal zij de betreffende aanvragen met voortvarendheid behandelen. 

De gemeente neemt de taken en reduceert de risico's die te maken heeft met politiek en overheid. 
Deze partij is dus verantwoordelijk om de zaken te regelen met de overheidsorganen. 
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7.3 GEM Wateringse Veld te Den Haag 

7.3.1 Projectgegevens 
De gemeente Den Haag en Bouwfonds MAB Ontwikkeling BV hebben in 1995 een gezamenlijke 
onderneming opgericht: de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld CV (OCWV, hierna te noemen 
"GEM"). Deze twee partijen nemen voor 50% deel binnen de GEM. Bouwfonds heeft reeds grond 
verworven in het gebied Wateringse Veld, voordat deze partij een samenwerking is aangegaan met 
de gemeente. Beide partijen hadden belangrijke grondposities in het plangebied. De gemeente 
wilde de wederzijds afhankelijkheid beperkt houden met één partij. Door de niet-woningbouw 
bestemming op bepaalde deelgebieden te leggen, konden de andere grondeigenaren op Wateringse 
Veld niet deelnemen binnen de GEM. 

Grondposities was niet de enige afweging die de gemeente en Bouwfonds hebben gemaakt voor de 
keuze om het project niet zelfstandig uit te voeren. Een investering van € 500 miljoen was voor de 
gemeente een belangrijke overweging om te samenwerking binnen een pps-constructie. Voor 
Bouwfonds had de samenwerking met de gemeente ook een meerwaarde, omdat Bouwfonds invloed 
wilde hebben op de planontwikkeling. 

Wateringse Veld Beheer (GEM Beheer), opgericht door gemeente en Bouwfonds, voert de 
daadwerkelijke gebiedsontwikkeling uit. In tabel 5 worden de algemene projectgegevens van GEM 
Wateringse Veld gegeven (www.wateringseveld.nl. bezocht: 26-01-'08; de Greef, 2005; 
Samenwerkingsconvenant d.d. 22-12-'95; Samenwerkingsconvenant en grondexploitatie d.d. 12-12-
'95; Groetelaers, 2004). 

Proiect: Waterinqse Veld te Den Haaq 
Investering: C 500 miljoen 
Inhoud: 

* Woningen: 7.600 woningen 
* Commerciële ruimte (winkel): 2 winkelcentra, 

Buurtwinkels. 
* Voorzieningen: 4 BasIsscholen, 

Middelbare School, 
3 Kinderdagverblijf (-opvang), 
Welzijnsvoorzieningen, 
Verzorgingstehuis, 
Sporthal en -terreinen, 
2 gezondheidscentra, 
2 apotheken, 
Bibliotheek, 
Woonvoorzieningen voor gehandicapten, 
Politiepost, 
Kinderboerderij. 

Oppervlakte gebied: 325 hectare 
Periode: 1996 - 2008 

Tabel 5: Projectgegevens van GEM Wateringse Veld 

De gemeente respectievelijk Bouwfonds richten ieder een besloten vennootschap op die 
"Participatiemaatschappij Wateringse Veld I BV" respectievelijk "Participatiemaatschappij Wateringse 
Veld Ir BV" worden genoemd. Deze twee participatiemaatschappijen samen met GEM Beheer richten 
Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld CV (GEM). 

De GEM werkt met een team van veertig medewerkers. Het bestaat uit twee directeuren, 
planeconomen, projectleiders en medewerkers voor secretariaat, administratie en communicatie. De 
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de GEM ligt bij de Haagse wethouder voor Ruimtelijke 
Ordening, Stedelijke Ontwikkeling en Wonen (ROSW) . Hij zit een stuurgroep waarin de directie van 
de GEM, de directeur van Bouwfonds Woningbouw en de directeur van de gemeente 
vertegenwoordigd zijn. In figuur 14 is weergegeven hoe de verschillende partijen onderdeel 
uitmaken van de organisatie GEM Watering se Veld . 

41 



I 

Gemeente Bouwfonds 
Den Haag Woningbouw BV 

(50%) (50%) 

I Participatiemaatschappij Participatiemaatschappij 

l. Waterlngse Veld I BV (49%) Waterlngse Veld II BV (49%) 
(Gemeente Den Haag) (Bouwfonds Woningbouw BV) 

GEM Waterlngse Veld I I Beheer BV 
(GEM-beheer) (2%) Stille vennoten 

I 
Stuurgroep 

,J" 
Ontwikkelingscombinatie 

Waterlngse Veld CV 
(OCWV) (GEM) 

Figuur 14: Organigram van GEM Wateringse Veld te Den Haag 

7.3.2 Mechanisme van risicoverdeling 
De informatie over de risicoverdeling binnen GEM Wateringse Veld is verkregen door middel van 
bestuderen van het samenwerkingsconvenant d.d. 22 december 1995, het rapport van 'de Greef' 
(2005), 'Groetelaers' (2004) en samenwerkingsconvenant en grondexploitatie d.d. 12-12-'95. 
Daarbij is ook mediaberichtgeving en internetsite (www.wateringseveld.nl) geraadpleegd, en 
verkennende interviews gehouden met de leidinggevenden binnen de GEM. In het 
samenwerkingsconvenant zijn er afspraken gemaakt over de drie hoofdactiviteiten en de zes risico
oorzaken. Dit samenwerkingsconvenant vervangt de stukken die voor 22 december 1995 zijn 
opgesteld: intentieverklaring van december 1993, samenwerkingsovereenkomst van 7 april 1994, 
en letter of understanding van 20 juli 1995. 

Hoofdactiviteiten: 

A. Grondverwerving voor het exploitatieqebied: 

In het samenwerkingsconvenant zijn er contractafspraken gemaakt tussen de samenwerkende 
partijen over het verwerven van gronden in het exploitatiegebied. De afspraken gaan over de 
inbreng van de reeds verworven gronden in het plangebied en het verwerven van de overige 
gronden die in het plangebied zitten. Het verwerven van overige gronden zijn in twee fasen gedeeld: 
verwerving tot 01-01-1996 en verwerving na 01-01-1996. De gronden in het plangebied die 
Bouwfonds heeft verworven, worden ingebracht door juridische levering aan de gemeente die de 
gronden economisch doorlevert aan de GEM na een vervaardigingshandeling. 

Inbreng reeds verworven gronden: 
Inbreng van de reeds verworven gronden worden door publieke en private partijen uitgevoerd. 
Partijen die gronden hebben verworven in het plangebied, brengen deze gronden in de GEM samen 
met overige rechten en verplichtingen. Hier gaat het om de gronden die vooruitlopend op de 
beoogde samenwerking en in samenhang daarmee zijn verworven door de samenwerkende partijen. 

Verdere verwerving overige gronden: 
De verdere verwerving van de gronden in het plangebied geschiedt met de inwerkingtreding van het 
samenwerkingsconvenant door de gemeente, op aanwijzing van de GEM. De gemeente is de 
risicodrager na 01-01-1996 voor de verdere verwerving van de gronden in het plangebied. Tussen 
december 1993 en januari 1996 draagt Bouwfonds de verwervingsrisico. 

Verwerving tot 01-01-1996: 
Bouwfonds heeft reeds grond verworven in het gebied Wateringse Veld, voordat deze partij een 
samenwerking is aangegaan met de gemeente. Zo heeft Bouwfonds grond posities ingenomen in het 
plangebied, waardoor een samenwerking tussen deze partijen onontkoombaar was. Bouwfonds gaat 
een inspanningsverplichting aan, voor verdere verwerving van gronden in het plangebied. Deze 
inspanningsverplichting wordt in de intentieovereenkomst (dec. 1993) vastgesteld en gebeurt na 
overleg met de gemeente uit eigen middelen. Bouwfonds zal de gronden die zijn verworven, 
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inbrengen in de GEM . Deze inbreng gebeurt tegen de aankoopprijs verhoogd met bijkomende kosten 
en met rente, en verlaagd met eventuele baten van tijdelijke exploitatie tot het moment van 
inbreng. De door Bouwfonds per ultimo 1995 verworven gronden, die onderdeel vormen van het 
bedrijventerrein Weteringse Veld en buiten het plangebied gelegen zijn, zullen door Bouwfonds op 
een nader tussen partijen overeen te komen moment aan de gemeente worden geleverd. 

Verwerving na 01-01-1996: 
Vanaf 1 januari 1996 is de verdere verwerving van gronden in het plangebied de taak van de 
gemeente. De GEM geeft steeds aanwijzingen aan de gemeente ten aanzien van de verwerving. 
Voorzover juridisch mogelijk zal de gemeente telkens op verzoek van GEM en in nauw overleg met 
GEM haar publiekrechtelijke onteigeningsbevoegdheden aanwenden ten behoeve van bedoelde 
verwerving. Nadat de gronden door de gemeente zijn verworven, worden ze door deze partij eerste 
fase (minimaal) bouwrijp gemaakt. Door het minimaal bouwrijp maken worden de gronden als 
nieuw vervaardigd onroerend goed aangemerkt in de zin van de BTW-wetgeving. Vervolgens worden 
de minimaal bouwrijp gemaakte gronden -in beginsel in economische zin- als erfpachtsgrond 
ingebracht in de GEM . De kosten van de gemeente worden door de GEM gedekt in de vorm van een 
vergoeding. 

Indien Bouwfonds per ultimo 1995 overeenkomsten heeft gesloten met derden tot verwerving van 
onroerende zaken in het plangebied welke nog niet (economisch) aan Bouwfonds geleverd zijn, 
zullen partijen de gemeente in de plaats van Bouwfonds doen treden middels contractoverneming 
door de gemeente. Indien vanwege de bedoelde derden en/of vanwege de inhoud van de 
betreffende door Bouwfonds gesloten contracten een contractoverneming niet mogelijk blijkt, zal 
Bouwfonds de betreffende onroerende zaken dadelijk tegen de kostprijs leveren aan de gemeente, 
die deze onroerende zaken aldus zal kopen en in eigendom zal aannemen, zulks ten behoeve van 
GEM . De kosten van overdracht aan de gemeente zijn voor rekening van de gemeente . 

B. Inrichting (bouw- en woonrijp maken) : 

Nadat de gronden door de gemeente zijn verworven, worden ze door deze partij eerste fase 
(minimaal) bouwrijp gemaakt. Door het minimaal bouwrijp maken worden de gronden als nieuw 
vervaardigd onroerend goed aangemerkt in de zin van de BTW-wetgeving. Vervolgens worden de 
minimaal bouwrijp gemaakte gronden -in beginsel in economische zin- als erfpachtsgrond 
ingebracht in de GEM . De kosten van de gemeente worden door de GEM gedekt in de vorm van een 
vergoeding. Nadat de gronden ingebracht en geleverd zijn aan GEM, zal GEM voor haar rekening en 
risico het plangebied volledig bouw- en woon rijp maken. De voorbereiding, coördinatie, en 
begeleiding van de betreffende werkzaamheden geschiedt door en voor rekening van GEM. De 
uitvoering voor het bouw- en woonrijp maken als de engineering wordt aanbesteed. 

De GEM draagt ook het risico van het bouw- en woonrijp maken van het openbaar gebied, die wordt 
overgedragen aan de gemeente. Onder openbaar gebied behoren alle delen van het plangebied die 
niet zijn of zullen worden bestemd (als kavels) voor het ontwikkelen van vastgoedprojecten die ook 
projectontwikkeling kan worden genoemd. 

De opbrengsten van de aanleg van het tramtracé in het plangebied komen ten gunste voor de 
grondexploitatie van GEM. Maar de kosten van de grond ten behoeve van de aanleg van het 
tramtracé in het plangebied, komt ten laste van het OV-project. Het tramtracé is niet begrepen 
onder het openbaar gebied. 

Wat betreft eventuele hogere kosten van ernstige bodemverontreiniging richting Rijk neemt de 
gemeente een inspanningsverplichting op zich om te voldoen aan de uitgangspunten in de 
exploitatiebegroting . De gemeente heeft ook de verantwoordelijkheid om garanties te verstrekken 
voor de kosten van verstraten en de verwerving van het openbaar vervoertracé 

C. Gronduitgifte van de bouwrijp gemaakte gronden in het plangebied: 

Kavels bestemd voor woningen: 
De GEM sluit overeenkomsten af met Bouwfonds en derde private partijen die de bouw- en woonrijp 
gemaakte gronden willen afnemen. De afnemers van bouwrijpe gronden worden Bouwfonds en 
derde private partijen. De keuze van de betreffende derden geschiedt door GEM in nauw overleg 
met partijen in de stuurgroep. De GEM levert het economsiche eigendom van de grond onder 
gelijktijdige uitgifte door de gemeente in eeuwigdurende erfpacht. De gemeente is verantwoordelijk 
voor de juridische levering van de gronden aan Bouwfonds/derde grondafnemer. De gemeente 
betaalt aan GEM bij de gronduitgifte de waarde van de uitgegeven gronden. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de inning van beheerskosten, alle noodzakelijke C.q. gewenste 
beheeractiviteiten, en canon-afkoopsommen of jaarlijkse canons. Over de periode tot de datum van 
deze betalingen is rente verSChuldigd over de grondwaarde. 
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Eén van de overeenkomsten is de projectrealisatieovereenkomst, waarin een bouwplan wordt 
ontwikkeld. Het bouwplan moet wel passen binnen de kaders van de GEM. Nadat het bouwplan door 
de GEM is goedgekeurd voor een bepaald aantal woningen, wordt dit plan bij de gemeente Den 
Haag sector bouwen ingdiend door Bouwfonds/derde grondafnemer. Nadat de gemeente dit 
bouwplan ook heeft goedgekeurd, wordt een grondafnameovereenkomst opgesteld. Door de 
grondafnameovereenkomst is Bouwfonds/derde grondafnemer verplicht om de bouw- en woonrijp 
gemaakte gronden af te nemen en het project te realiseren wat in het bouwplan is opgenomen. 

Indien de verkoop van het bouwplan stagneert, zullen de partijen overleg voeren en het bouwplan 
gedeeltelijk of totaal herontwikkelen. De grondafnemers/projectontwikkelaars zijn verantwoordelijk 
voor de kosten van de eventuele bouwplanwijzigingen. 

Door Bouwfonds zullen in totaal 2800 woningen en de winkelbebouwing in Watering se Veld worden 
gerealiseerd. De keuze van derde realisatoren geschiedt door de stuurgroep op voordracht van de 
GEM. Tot het jaar 2000 heeft Bouwfonds een plicht tot afname van 1400 woonkavels. Na het jaar 
2000 heeft Bouwfonds een optie op nog eens 1400 woningen. 

In het samenwerkingsconvenant is een afnameplicht voor Bouwfonds van 1400 woonkavels, wat 
ongeveer 18% is van de totale woonkavels. Voor de rest van het gebiedsontwikkelingsproject is er 
geen sprake van een afnameplicht, maar wanneer de grondafnemers een 
grondafnameovereenkomst sluiten, zijn ze wel verplicht om de betreffende gronden te kopen. Bij 
een laag economische conjunctuur brengt deze regeling geen prikkel voor de private partijen om de 
bouwrijpe gronden af te nemen van de GEM . Hierdoor kan gronduitgifte langdurig verlopen. Bij een 
hoog economische conjunctuur hebben de partijen altijd de prikkel om bouwrijpe gronden te kopen 
en het vastgoedproject te realiseren, omdat het vraag en aanbod aantrekkelijk is voor de 
projectontwikkelaars. 

Kavels bestemd voor openbaar gebied: 
De GEM levert de infrastructurele voorzieningen op aan de gemeente, met inachtneming van een 
onderhoudsperiode na oplevering van 6 maanden. Voor het verstraten van wegen vergoedt de GEM 
aan de gemeente een financiële bijdrage. 

Risico-oorzaken: 

1) Geen beschikbaarheid van financiering bij de GEM en/of bij de participerende partijen: 
Op het gebied van financiering zijn er afspraken gemaakt in het samenwerkingsconvenant. Het gaat 
om het inbrengen van kapitaal in de GEM door de samenwerkende partijen. Daarnaast zijn er ook 
afspraken gemaakt over het voorzien van externe financiering. 

Bouwfonds heeft voor de financiering van kosten van het haalbaarheidsonderzoek en de uitwerking 
van diverse plannen met betrekking tot het gebied Wateringse Veld een tweetal kredietfaciliteiten 
ter beschikking gesteld. 

De GEM heeft een Waarborgfonds opgericht die de kosten financieel afdekt die gemaakt worden om 
schade te herstellen van de ingerichte gronden in het plangebied. In het Waarborgfonds wordt een 
bedrag gestort door Bouwfonds/grondafnemer. De financiële afdekking van het Waarborgfonds 
wordt toegebracht aan waterpartijen, het opruimen van afval, rioleringen, trottoirs, die zich 
bevinden in het plangebied. 

Naast een Waarborgfonds is er ook een Kwaliteitsfonds opgericht. De financiering van dit fonds 
gebeurt door de hogere VrijOpNaam (VON)-prijzen die in een stijgende markt beschikbaar worden. 
De geldmiddelen van dit fonds worden besteed aan de kwaliteit van de openbare en bebouwde 
ruimte . Maar het Kwaliteitsfonds kan ook een financieel risico opleveren. Het fonds kan negatief 
uitvallen door negatieve marktontwikkelingen, wanneer er geen extra grondopbrengsten worden 
gegenereerd. In zo'n geval moet dit tekort opgevangen worden door de grondexploitatie (50% 
gemeente en 50% Bouwfonds). 

Bij de oprichting van GEM Beheer zullen 40 aandelen worden geplaatst. De gemeente en Bouwfonds 
zullen ieder deelnemen met 20 aandelen . Ieder van de aandeelhouders verplicht zich tot volstorting 
in contanten van de door haar bij oprichting te verkrijgen aandelen in GEM Beheer. De stille 
vennoten verschaffen het kapitaal, de aandeelhouders verrichten het echte werk . De financiering 
van de GEM en GEM Beheer geschiedt door de gemeente op haar naam, maar mede ten behoeve 
van Bouwfonds. Voor 50% van de door de gemeente in dit verband aan te ga ne verplichtingen 
verleent Bouwfonds een contragarantie welke is afgestemd op haar 50% participatie in het 
samenwerkingsverband. De gemeente leent het geld van de Bank voor Nederlandse Gemeenten 
(BNG). Voorzover de financieringsverplichtingen groter zijn dan de waarde van de activa van GEM, 
verleent NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten een concerngarantie. Deze garantie is voorhands 
gelimiteerd tot een bepaalde bedrag, hetgeen naar verwachting van de partijen voldoende is. Zo 
krijgt de gemeente garantie van Bouwfonds over 50% van het bedrag die nodig is voor de activa . 
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Indien deze garantielimiet van Bouwfonds over 50% onvoldoende is, zullen partijen en NV 
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten in overleg treden en schriftelijk nadere afspraken maken. Over 
ingebrachte kapitaal wordt aan de vennoten van GEM jaarlijks een rente van 7,46% vergoed . 

De gemeente zal de van het Stadsgewest Haaglanden te ontvangen subsidies voor Wateringse Veld 
ter beschikking stellen van de GEM . Dit betekent dat grondkostensubsidie en 
bodemsaneringssubsidie zal worden overgedragen aan de GEM. Het restant van de ontvangen 
subsidies met een vastgestelde bedrag zal door de gemeente worden aangehouden als 
risicoreservering voor Wateringse Veld. Bij een structurele verslechtering van het saldo van de 
exploitatie van de GEM kan het gebruikt worden voor de gemeentelijke bijdrage van 50% aan een 
extra storting van partijen in de GEM. 

Wanneer de GEM extra behoefte aan financiering heeft, dient dat voorzien te worden van externe 
financiering . Uitgangspunt bij deze externe financiering is de verkrijging door GEM van 
financieringsmiddelen . De risicodrager van het beschikbaar stellen van externe 
financieringsmiddelen is de GEM. Voorzover geen externe financiering verkregen kan worden, zullen 
partijen in nader onderling overleg beraden omtrent de wijze waarop alsdan de GEM voorzien kan 
worden met financiering. In het samenwerkingsconvenant staat niet vermeld hoe de partijen 
financiering kunnen aantrekken als tweede entof derde alternatief over de wijze van het aantrekken 
van financiering. 
De gemeente verbindt zich jegens Bouwfonds en GEM om haar huidige en eventuele toekomstige 
publiekrechtelijke bevoegdheden aan te wenden tot het afnemen van de opbrengsten van de 
derden, zoals de grondafnemers. Zo heeft de gemeente voorlopige afspraken gemaakt met het 
Industrieschap Plaspoelpolder omtrent bijdrage van het Schap in een aantal kosten van ontWikkeling 
van het plangebied. 

De bewaking van de financiering gebeurt door twee speciaal daarmee belaste functionarissen binnen 
GEM beheer, te benoemen door ieder van de partijen. De kosten van deze functionarissen worden 
gedragen door de partij die de betreffende functionaris heeft doen benoemen. 

2) Belangentegenstelling en conflicten tussen de partijen over de planinhoud van het 
woningprogramma. gronduitgifte en de prijzen daarvan : 
In het samenwerkingsconvenant zijn er afspraken gemaakt over het nemen van een besluit voor het 
project. Aan de hand hiervan streeft men dat er geen belangentegenstellingen en conflicten 
ontstaan tussen de partijen . 

Partijen hebben een aandeel van 50% in de deelname voor de ontwikkeling van het plangebied, en 
op paritaire wijze participeren in de terzake benodigde besluitvorming. In het 
samenwerkingsconvenant is afgesproken dat de directie van GEM Beheer steeds wordt gevoerd door 
twee gezamenlijk handelende directeuren, waarvan ieder van partijen het recht heeft om één 
directeur te doen benoemen. De GEM Beheer heeft sinds zomer 1998 slechts één directeur. De 
beheersinformatie wordt naar het inzicht van directeur GEM Beheer BV verstrekt aan de wethouder 
ROSW (Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Wonen). De directeur van GEM Beheer BV dient 
echter het belang van de BV te behartigen en niet dat van de gemeente. 

Om de bestuurlijke afstemming tussen de partijen goed te kunnen waarborgen is er gekozen voor 
een stuurgroep. De belangrijkste taken van de stuurgroep is het afwegen van zaken aangaande de 
grondexploitatie op het grensvlak van publiek- en privaatrechtelijk, en het bewaken van de inhoud 
van het samenwerkingsconvenant. De stuurgroep beslist ook over de besteding van de geldmiddelen 
uit het kwaliteitsfonds. In de stuurgroep zitten Bouwfonds en de gemeente middels een 
vertegenwoordiger. De stuurgroep zal ook de directie van GEM Beheer uitnodigen om bij haar 
vergaderingen aanwezig te zijn. De directie van GEM Beheer heeft een adviserende stem in de 
stuurgroep-vergaderingen . Voorzitter binnen de stuurgroep is de wethouder ROSW (Ruimtelijke 
Ordening, Stadsvernieuwing en Wonen), waarin ook de partijen participeren. De stuurgroep brengt 
een afbakening op ten opzichte van de belangen van de beide aandeelhouders. De stuurgroep kan 
slechts besluiten nemen met algemene stemmen van partijen. Besluiten van de stuurgroep zijn 
bindend voor partijen, voor GEM en voor GEM Beheer. 

De stuurgroep speelt een belangrijke rol bij besluitvormingen, om belangentegenstellingen en 
conflicten te voorkomen. Voorzitter van de stuurgroep is de wethouder ROSW die onafhankelijk 
functioneert. Bij het nemen van besluiten binnen de stuurgroep wordt gebruik gemaakt van leden 
afkomstig uit beide participerende partijen, zodat de belangen van beide partijen gerealiseerd 
kunnen worden. 

Wanneer er alsnog geschillen ontstaan tussen de samenwerkende partijen, uitgezonderd die waarin 
het gebruik van publiekrechtelijke bevoegdheden in het geding is, welke bij de uitvoering van het 
samenwerkingsconvenant mochten ontstaan zullen worden beslecht door middel van bindend advies 
door een commissie van drie deskundigen, waarbij ieder van partijen één deskundige benoemt en 
de derde deskundige wordt benoemd door de twee door partijen benoemde deskundigen tezamen. 
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Indien één of meerdere van de deskundigen niet tijdig zijn benoemd, heeft de meeste gerede partij 
het recht om de benoeming te doen geschieden door de President van de Rechtbank 's-Gravenhage. 

3) Geen of onduidelijke afspraken tussen de partijen binnen de GEM over grondverwerving. 
inrichting en gronduitgifte: 
In het samenwerkingsconvenant zijn er afspraken gemaakt over het overlegstructuur binnen het 
project. Hierdoor streeft men naar duidelijke en afgestemde afspraken tussen de partijen. 

De gemeente en Bouwfonds participeren beiden in de stuurgroep van de GEM onder voorzitterschap 
van de wethouder ROSW. Zo kunnen de gemeente en Bouwfonds optimaal geïnformeerd worden 
over de gang van zaken, en ze zijn ook betrokken bij de besluitvormingen binnen de stuurgroep. 
Naast bewaking van de uitvoering van het samenwerkingsconvenant zal de stuurgroep mede tot 
taak hebben om afstemming te verkrijgen tussen de activiteiten van GEM, gemeente en Bouwfonds 
in het plangebied. Ook wordt in de stuurgroep de partijen geïnformeerd over de projectafspraken, 
en de taken van de partijen. 

GEM verplicht zich ten opzichte van gemeente en Bouwfonds openheid te geven over het door haar 
voorgenomen communicatiebeleid, tenminste tweemaal per jaar zodat de onduidelijkheden zo min 
mogelijk worden . 

Tijdens het overleg over de projectafspraken en de afstemming tussen de activiteiten, wordt er 
gebruik gemaakt van de stuurgroep om te voorkomen dat er geen of onduidelijke afspraken worden 
gemaakt. Hier speelt de stuurgroep een belangrijke rol met onafhankelijke voorzitter (wethouder 
ROSW) en vertegenwoordigers afkomstig uit beide partijen. 

4) Eén van de samenwerkende partijen is niet bereid om het risico van een bepaalde activiteit te 
dragen of mee te werken: 
In het samenwerkingsconvenant zijn er afspraken gemaakt over de situaties waar één van de 
samenwerkende partijen niet bereid is om een risico te dragen of zijn verplichtingen niet nakomt. 

Indien één van de beide partijen in ernstige mate toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van 
haar verplichtingen die in het samenwerkingsconvenant zijn opgenomen, wordt het 
samenwerkingsconvenant als beëindigd beschouwd, tenzij door de samenwerkende partij zekerheid 
wordt gesteld voor de nakoming van deze verplichtingen. In dit geval is er sprake van ontbinding 
en/of schadevergoeding vorderen van de partij die aanleiding gaf tot het niet nakomen van 
verplichtingen. Wanneer de ene partij uit het samenwerkingsverband stapt, kan de andere partij in 
de plaats treden en zelf als 100% aandeelhouder met GEM de grondexploitatie verder uitvoeren. 
In zo'n geval zijn er dus twee opties mogelijk. Ene optie is dat het project wordt gesneuveld. De 
andere optie is de verplichtingen overnemen door de samenwerkende partij. 

5) Onduidelijkheid en/of wijziging scope van het project: 
In het samenwerkingsconvenant zijn er afspraken gemaakt over de scope van het project, waarbij 
sprake is van wijziging en/of onduidelijkheid. 

De gemeente zal het ontwerp-bestemmingsplan Wateringse Veld in procedure brengen en 
bevorderen dat vereiste vergunningen worden verleend. Indien de gemeente het bestemmingsplan -
zonder juridische noodzaak of externe oorzaak- gewijzigd vaststelt en daardoor de exploitatie van 
de GEM negatief wordt beïnvloed dan zijn de nadelige gevolgen voor rekening van de gemeente. 
Hetzelfde geldt voor door de gemeente aan te brengen wijzigingen in de stedenbouwkundige 
plannen voor de deelgebieden die nadelige effecten voor de exploitatie van de GEM tot gevolg 
hebben. In het samenwerkingsconvenant is niet afgesproken wie de nadelige effecten draagt, 
wanneer de wijzigingen wel door een juridische noodzaak of externe oorzaak doorgevoerd moeten 
worden. 

6) Geen politieke en/of maatschappelijke draagvlak voor het gebiedsontwikkelingsproject: 
In het samenwerkingsconvenant zijn er afspraken over het regelen van diverse aanvragen en 
vergunningen m.b.t. de overheidsorganen. Hierdoor streeft men naar het bevorderen van de 
uitvoering van het project. 

Het samenwerkingsconvenant laat de publiekrechtelijke bevoegdheden van de gemeente 
onverminderd, zodat het nagestreefde samenwerking tussen de partijen bevorderd kan worden. 
Door het uitoefenen van de publiekrechtelijke bevoegdheden kan het samenwerkingsconvenant 
uitgevoerd worden. De gemeente zal zoveel mogelijk bevorderen dat alle vergunningen, 
ontheffingen, vrijstellingen en goedkeuringen van overheidswege veleend zullen worden. 
De gemeente zal met Bouwfonds en GEM Beheer overleg plegen over het door de gemeente binnen 
het Stadsgewest Haaglanden in te nemen standpunt ten aanzien van bedoelde voorgenomen 
besluitvorming. De gemeente representeert de belangen van GEM bij het Stadsgewest Haaglanden 
en zal zij zoveel mogelijk bevorderen dat binnen het Stadsgewest Haaglanden besluitvorming 
plaatsvindt, die nodig of gewenst is in het kader van de uitvoering van het 
samenwerkingsconvenant. 
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De gemeentelijke raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling, Wonen en Economie bespreekt de 
stedenbouwkundige plannen voor de afzonderlijke buurten. Pas als zij akkoord gaat, kan met de 
uitvoering van een deelplan worden begonnen. Voorzover de gemeente zelf deze besluiten dient te 
nemen, zal zij de betreffende aanvragen met voortvarendheid behandelen. 
De gemeente neemt de taken en reduceert de risico's die te maken heeft met politiek en overheid. 
Deze partij is dus verantwoordelijk om de zaken te regelen met de overheidsorganen. 

7.4 GEM Waalsprong te Nijmegen 

7.4.1 Projectgegevens 
Voor GEM Waalsprong werd in mei 1994 de intentieovereenkomst en in juli 1997 de 
samenwerkingsovereenkomst getekend. De gemeente was de enige partij die grondpositie had in 
het plangebied, daarom was deze partij niet afhankelijk van de andere partijen. De samenwerking 
met de private partners is een bewuste keuze geweest. In 1996 is door de gemeenteraad het 
structuurplan vastgesteld wat de vertaling was van de gebiedsontwikkelingsproject Waalsprong in 
ruimtelijk beeld. In 1997 is de GEM Waalsprong opgericht, die volledig voor rekening en risico de 
grondexploitatie realiseert. Door de gemeente en de samenwerkende private partijen wordt geen 
(voor- danwel nacalculatorische) tekorten afgedekt. Naast de GEM hebben de ontwikkelaars ook 
bepaald om vastgoed maatschappijen op te richten voor de realisering van de marktwoningen en de 
centrumvoorzieningen. Een andere vastgoed maatschappij wordt door de corporaties opgericht. In 
tabel 6 worden de algemene projectgegevens van GEM Waalsprong gegeven (www.waalsprong.nl. 
bezocht: 19-01-'08; Holkers, 2006; Ontwikkelingsbedrijf gemeente Nijmegen en GEM Waalsprong, 
2007; de Greef, 2005; de Wolff et al, 2006; Samenwerkingsovereenkomst d.d. 04-07-'97). 

Project: WaalspronQ te NijmeQen 
Investering: C 500 miljoen 
Inhoud: 

* Woningen: 12.000 woningen 
* Commerciële ruimte (winkel): 20.000 m2 

* Werken: 100.000 m2 kantoorgebied 
40 hectare bedrijventerrein 

* Voorzieningen: NS-station, 
Basisscholen, 
Kinderopvang, 
Sportzaal, 
Medische centra 

Periode: 1997 - 2018 

Tabel 6: Projectgegevens van GEM Waalsprong 

De gemeente wilde de risico's delen met de private partijen, wat de enige aspect is waarop de 
gemeente afhankelijk was. Vanwege de omvang van het project wilde gemeente Nijmegen de 
risico's delen binnen een samenwerkingsverband. De gemeente is een samenwerking aangegaan 
met vier projectontwikkelaars en twee woningcorporaties. De ervaring met verschillende soorten 
ontwikkelaars en de gewenste differentiatie van de private partijen, waren de selectiecriteria voor 
het kiezen van de private partijen. Binnen het samenwerkingsverband willen de private partijen een 
zo goed mogelijke positie nemen in het afnemen van de bouw- en woonrijp gemaakte gronden. De 
basis van de samenwerking tussen de gemeente en de private partijen, is de GEM Waalsprong 
Beheer BV welke de beherend vennoot is in de GEM Waalsprong CV. Woningcorporaties hebben een 
consortium gevormd onder de naam Novio-noord en de ontwikkelaars zijn een samenwerking 
aangegaan binnen Ontwikkelingscombinatie Waalsprong (OCW), zie figuur 15. 

De partijen zijn een samenwerking aangegaan gericht op grondexploitatie van het plangebied 
bestemd voor 12000 woningen. De looptijd van deze samenwerking is 20 jaar. Naast de woningen is 
er ook een hoofdcentrumgebied, twee kleinschalige winkelcentra en realisering van alle binnen- en 
bovenwijkse voorzieningen in het plangebied. Er is ook een gemeentelijke planexploitatie dat apart 
functioneert van de GEM. De gemeentelijke planexploitatie Waalsprong is onder regie en 
verantwoordelijkheid van de gemeente dat verantwoordelijk is voor de investering op het terrein van 
bedrijfsontwikkeling, sport en recreatie, landschapsontwikkeling en infrastructuur. Functie wonen is 
in de gemeentelijke planexploitatie niet opgenomen. De GEM is verantwoordelijk voor de 
grondexploitatie dat bestemd is voor functie wonen. 

In figuur 15 is een organigram weergegeven dat overzichtelijk de vormgeving van de GEM (CV/BV
constructie) laat zien. De percentage aandelen van de participerende partijen zijn verschillend: 

• Gemeente: 50% 
• Private Partijen: 50% 

o OCW (ontwikkelaars): 40% 
o Nivio-noord (woningcorporaties): 10% 
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Figuur 15: Organigram van GEM Waalsprong te Nijmegen 

7.4.2 Mechanisme van risicoverdeling 
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De informatie over de risicoverdeling binnen GEM Waalsprong is verkregen door middel van 
bestuderen van de samenwerkingsovereenkomst d.d. 4 juli 1997, het rapport van 'de Wolff et al' 
(2006), 'de Greef' (2005), 'Ontwikkelingsbedrijf gemeente Nijmegen en GEM Waalsprong' (2007) en 
'Holkers' (2006). Daarbij is ook het ondernemingsplan en internetsite (www.waalsprong.nl) 
geraadpleegd, en verkennende interviews gehouden met de leidinggevenden binnen de GEM. In de 
samenwerkingsovereenkomst zijn er afspraken gemaakt over de drie hoofdactiviteiten en de zes 
risico-oorzaken. Tussen het sluiten van de intentieovereenkomst d.d. 27-05-'94 en de 
samenwerkingsovereenkomst d.d. 04-07-'97 is de GEM opgericht. Voordat een 
samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan is er een periode waarin wordt onderzocht of PPS 
toegepast kan worden. Voor deze periode worden afspraken gemaakt in de intentieovereenkomst. 

Hoofdactiviteiten: 

A. Grondverwervinq voor het exoloitatieqebied: 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn er contractafspraken gemaakt over het verwerven van 
gronden in het exploitatiegebied. De afspraken gaan over de inbreng van de reeds verworven 
gronden in het plangebied en het verwerven van de overige gronden in het plangebied. 

Inbreng reeds verworven gronden: 
De samenwerkende partijen maken in de intentieovereenkomst een afspraak over het zoveel 
mogelijk verwerven van gronden in het Waalspronggebied. Tijdens het verwerven van de gronden 
moeten de partijen wel rekening houden met de uitgangspunten van de exploitatieopzet. Voor de 
grondverwerving moeten de partijen toestemming vragen van de stuurgroep. 
Nadat de intentieovereenkomst is afgesloten door de partijen, worden de verworven gronden met de 
bijbehorende rechten ingebracht in de GEM. 

Verdere verwerving overige gronden: 
Tot de oprichting van de GEM is de gemeente verantwoordelijk voor de verdere verwerving van de 
gronden in het plangebied. Nadat de GEM is opgericht is eveneens de gemeente verantwoordelijk 
voor de verdere verwerving van de gronden. De gronden kunnen door de gemeente verworven 
worden na een verwervingsbeslissing van de GEM en het moet voldoen aan de criteria in de 
contractexploitatieopzet. Voorzover juridisch mogelijk gebruikt de gemeente telkens op verzoek van 
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GEM haar publiekrechtelijke onteigeningsbevoegdheden en overige wettelijke bevoegdheden, zoals 
de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. 
De door de gemeente verworven en minimaal bouwrijp gemaakte gronden zullen tegen betaling 
economisch ingebracht worden in de GEM. De GEM is verplicht om de gronden, die verworven zijn 
door de gemeente, te overnemen. De GEM betaalt de waarde van de door de gemeente verworven 
gronden, bestaande uit de aankoopprijs verhoogd met rente, kosten van bewerking en 
beheerskosten. 

B. Inrichting Cbouw- en woonrijp maken): 

Nadat de gronden economisch ingebracht en geleverd zijn aan de GEM, zal GEM voor haar rekening 
en risico het plangebied tijdig bouw- en woon rijp maken. Voor de uitvoering van het bouw- en 
woon rijp maken, worden als eerst de partiCiperende ontwikkelaars uitgenodigd om een aanbieding 
te doen. De boven- en binnenwijkse voorzieningen, en de bovengrondse en ondergrondse 
infrastructuur worden door de GEM overgedragen aan de gemeente. 

Het ontwerp en directievoering van de uit te voeren werkzaamheden voor het bouwrijp maken, komt 
in rekening van de GEM. De GEM is dus de risicodrager voor het bouwrijp maken van het 
exploitatiegebied. De uitvoering en directievoering voor het bouw- en woonrijp maken als de 
engineering worden uitbesteed, maar niet openbaar aanbesteed. De rol van de GEM is het voeren 
van regie en aansturing van processen. De infrastructuur in het plangebied wordt wel openbaar 
aanbesteed door de GEM. 

C. Gronduitgifte van de bouwrijp gemaakte gronden in het plangebied : 

Kavels bestemd voor woningen: 
De GEM is verplicht om de bouw- en woonrijpe gronden tijdig over te dragen aan de 
projectontwikkelaars, corporaties en de gemeente Nijmegen. 

De uitgifte van de bouw- en woonrijp gemaakte gronden zijn in de samenwerkingsovereenkomst 
verdeeld naar vastgoedbestemmingen. Alle participerende partijen verplichten zich de toegewezen 
bouwrijp gemaakte gronden af te nemen van de GEM. De afname van de uitgegeven gronden 
gebeurt tegen de afgesproken prijzen en condities. De participerende private partijen zijn verplicht 
om de genoemde woningen en voorzieningen te realiseren die genoemd zijn in de 
contractexploitatieopzet. De door de gemeente verkregen vastgoedontwikkelingsrechten en het 
daarmee samenhangende aantal bouwrijpe kavels, worden door haar uitgegeven aan derden. Voor 
de derde afnemers van de bouwrijpe gronden geldt een bouwplicht. 
De participerende private partijen zijn verplicht binnen een bepaalde termijn de bouwvergunningen 
bij de gemeente in te dienen, om het vastgoed in het plangebied te kunnen realiseren. De uitvoering 
en voltooiing van de vastgoedontwikkeling moet ook binnen een bepaalde termijn gebeuren door de 
grondafnemers. 

In de bouw- en woonrijp gemaakte gronden worden marktwoningen en sociale sectorwoningen 
gebouwd. De corporaties nemen de gronden af die bestemd zijn voor sociale sectorwoningen. De 
gemeente, corporaties, projectontwikkelaars en derden nemen de gronden af die bestemd zijn voor 
marktwoningen. De participerende partijen die verplicht zijn om de gronden af te nemen, stellen 
naar de GEM passende zekerheden in de vorm van depotstortingen, bankgaranties en/of 
vooruitbetalingen aan de GEM. 

Wanneer de gronden door de GEM zijn uitgegeven aan de grondafnemers, zal de gemeente de 
gronden juridisch leveren aan deze grondafnemers. 

Indien de afname van de bouwrijpe gronden of de oplevering van de woningen achterblijft dan is 
vastgesteld in de contractexploitatieopzet, dan zal de GEM ervoor zorgen om de achterstand in te 
halen door aanpassingen en omzettingen van het programma. Indien dit achterstand binnen twaalf 
maanden niet wordt ingehaald, worden de uitgegeven bouwrijpe gronden teruggeleverd aan de 
GEM, tenzij er woningen in aanbouw zijn genomen in de betreffende gronden. De GEM zal de 
gronden die teruggeleverd zijn, aanbieden aan derden met een bouwplicht. Wanneer door deze 
derden de gronden met bouwplicht niet is afgenomen, wordt de aanbieding ingetrokken. Hierna zal 
de GEM met de participerende partijen overleggen over de grond uitgifte. De GEM start niet met het 
bouw- en woon rijp maken, voordat de garanties binnen zijn voor grondafname, betaling en 
bouwplicht. 

6 maanden na het bouwrijp opleveren van de gronden kan herontwikkeling plaatsvinden door de 
partijen die de gronden hebben afgenomen. Wanneer er sprake is van herontwikkeling zijn de 
grondafnemers verplicht om binnen 18 maanden, vanaf het opleveren van de bouwrijpe gronden, te 
starten met het bouwen van de plannen. In dit geval moeten de bouwplannen binnen 30 maanden, 
vanaf het opleveren van de bouwrijpe gronden, helemaal afgerond worden. 
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Er is sprake van afnameplicht voor de gemeente, de ontwikkelaars en de corporaties. Hierdoor ligt 
er een prikkel voor de partijen om te zorgen dat ze hun woningen snel verkopen. In het geval van 
een afnameplicht moeten de partijen de bouwrijpe grond afnemen ook als ze hun woningen die op 
het plangebied gebouwd gaan worden nog niet verkocht hebben. 

Kavels bestemd voor openbaar gebied: 
De in het plangebied gerealiseerde infrastructurele voorzieningen, worden telkens bij de voltooiing 
daarvan door GEM gefaseerd, aan de gemeente opgeleverd, tegen betaling door de gemeente. 
Opgeleverde infrastructurele voorzieningen komen vanaf de opleveringsdatum in beheer en 
onderhoud van de gemeente en zijn vanaf die datum voor rekening van de gemeente. 

Kavels bestemd voor centrum voorzieningen : 
Commercieel vastgoedontwikkeling wordt gerealiseerd door de vastgoedmaatschappij. Voor de 
gemeente geldt een deelname van 10% in deze vastgoedmaatschappij . Hierdoor deelt de gemeente 
het rendement voor de realisering van de centrumvoorzieningen . 

Risico-oorzaken: 

1) Geen beschikbaarheid van financiering bij de GEM en/of bij de participerende partijen : 
Op het gebied van financiering zijn er afspraken gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst. Het 
gaat om het inbrengen van kapitaal in de GEM door de samenwerkende partijen. Daarnaast zijn er 
ook afspraken gemaakt over het voorzien van externe financiering. 

De winsten in de grondexploitatie worden gereserveerd door de partijen om de nadien optredende 
tekorten te kunnen dekken. 

De gemeente is bereid ter financiering van GEM en ten behoeve van GEM voldoende vreemd 
vermogen aan te trekken onder de voorwaarde van voldoende zekerheidsstelling door GEM, ter 
redelijke beoordeling door de gemeente, voor betaling van aflossing, rente en kosten. 

Partijen verplichten zich vastgestelde kapitalen ter beschikking van GEM te stellen. GEM zal deze 
bedragen uitsluitend aanwenden ten behoeve van de realisering van de Waalsprong. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het verkrijgen van subsidies van de overheidsorganen om het 
voorgecalculeerde tekort te kunnen afdekken . Nadat deze tekorten zijn afgedekt ontstaat een nul
situatie, waarna de partijen op SO/SO-basis participeren binnen de GEM. Partijen zijn op SO/SO-basis 
aansprakelijk voor de positieve of negatieve resultaten. 

De verkregen subsidies zijn opgenomen in de gemeentelijke planexploitatie om de noodzakelijke 
infrastructuur voor de woningbouw te kunnen afdekken. De gemeentelijke planexploitatie is 
verantwoordelijk voor de hoofdinfrastructuur. Opbrengsten van de GEM worden gerealiseerd uit 
verkoop van gronden. 

Een deel van de eventuele overwinsten van de vastgoedexploitatie verkrijgt de gemeente. Boven 
een bepaalde basisrendement worden de overwinsten in de verhouding 7/12 deel gemeente en S/12 
deel private partijen verdeeld. 

2) Belangentegenstelling en conflicten tussen de partijen over de planinhoud van het 
woningprogramma. gronduitgifte en de prijzen daarvan: 
In de samenwerkingsovereenkomst zijn er afspraken gemaakt over het nemen van een besluit voor 
het project. Aan de hand hiervan streeft men dat er geen belangentegenstellingen en conflicten 
ontstaan tussen de partijen . 

De directie heeft invloed op het beleid en uitvoering van de onderneming. De aandeelhouders in de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) hebben ook invloed op het beleid en uitvoering, 
en zorgt ook voor sturing en controle . 

De GEM is gestart met één onafhankelijk directeur. Na een directiewisseling is er gekozen voor twee 
directeuren, welke afkomstig zijn van de publieke en private partijen. Na een tweede 
directiewisseling is er alweer gekozen voor één directeur die afkomstig is van de gemeente 
Nijmegen . 

De juridische structuur van GEM Waalsprong bestaat uit statutaire directie, Raad van 
Commissarissen (RvC) en Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) . De handelingen 
namens de CV worden uitgevoerd door de statutaire directie. Deze handelingen worden getoetst 
door de RvC. Het beleid van de onderneming, de grondexploitatie, en de begroting en rekening van 
de BV worden vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering. 
Binnen de RvC zitten de vertegenwoordigers van de participerende partijen . Er zijn drie 
commissarissen in de RvC: één commissaris van de gemeente, één commissaris van de corporaties 
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en één commissaris van de ontwikkelaars. De AvA en de RvC opereren onder dezelfde voorzitter die 
onafhankelijk is. De RvC is een stuurgroep en zorgt voor het afleggen van verantwoording aan de 
AvA. De AvA heeft invloed op het beleid en zorgt voor controle op het project. De gemeente en de 
private partijen kunnen hun stemmen uitbrengen in de AvA, in verhouding van de ingebrachte 
vermogen. 
Sinds najaar 2007 is de RvC opgeheven, omdat de taken ook door de AvA uitgevoerd kunnen 
worden. De AvA toetst nu het handelen van de directie, onder voorzitterschap van een 
onafhankelijke deskundige en de wethouder. 

Een onafhankelijke voorzitter en wethouder speelt een belangrijke rol bij besluitvormingen, om 
belangentegenstellingen en conflicten te voorkomen tijdens de AvA. De directeur afkomstig van de 
gemeente Nijmegen probeert onafhankelijk te functioneren, maar is geen onafhankelijk partij. 

Wanneer er alsnog geschillen ontstaan tussen de samenwerkende partijen bij de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst, zullen ze eerst trachten deze in onderling overleg op te lossen. Mocht 
een voor alle partijen aanvaardbare oplossing niet binnen drie maanden na het gerezen geschil zijn 
gevonden, dan zal het geschil worden behandeld overeenkomstig het minitrage-reglement van het 
Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam (NAI). 

3) Geen of onduidelijke afspraken tussen de partijen binnen de GEM over grondverwerving. 
inrichting en gronduitgifte: 
In de samenwerkingsovereenkomst zijn er afspraken gemaakt over het overlegstructuur binnen het 
project. Hierdoor streeft men naar duidelijke en afgestemde afspraken tussen de partijen. 

De handelingen van de statutaire directie worden getoetst door de RvC. De RvC kijkt ook of de 
projectafspraken uitgevoerd worden en zorgt voor de afstemming van de activiteiten. In de RvC zit 
ook de Wethouder Ruimtelijke Ordening die ook invloed heeft op de ontwikkelingen van de GEM . 

Sinds najaar 2007 is de RvC opgeheven. De AvA toetst nu het handelen van de directie, bewaakt de 
uitvoering van de projectafspraken en zorgt voor afstemming tussen de activiteiten. De AvA ziet toe 
op een juiste uitvoering van de bedrijfsvoering en adviseert de aandeelhouders over het gevoerde 
beleid van de directie. Tijdens de AvA worden ook de eventuele afstemmingsproblemen en 
verschillen van interpretatie besproken. De verschillende taken en bevoegdheden van GEM, private 
partijen en publieke partij worden scherper tijdens de AvA. 

Tijdens de bijeenkomsten van de AvA speelt een onafhankelijke voorzitter en wethouder een 
belangrijke rol, wanneer het gaat over de afstemming tussen de activiteiten en uitvoering van de 
projectafspraken. Zo willen de partijen voorkomen dat er geen of onduidelijke afspraken gemaakt 
worden. 

4) Eén van de samenwerkende partijen is niet bereid om het risico van een bepaalde activiteit te 
dragen of mee te werken: 
In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de situaties waar één van de 
samenwerkende partijen niet bereid is om een risico te dragen of zijn verplichtingen niet nakomt. 

De partijen zijn verplicht hun aandelen in de beheervennootschap aan de andere participerende 
partij over te dragen, gelijk deze participerende partijen alsdan verplicht zijn deze aandelen in 
eigendom te aanvaarden indien: 

de overdragende partij ophoudt met het voortzetten van de overeenkomst, en de andere 
participerende partijen doorgaan met het voortzetten van de overeenkomst; 
GEM wordt ontbonden ten aanzien van de overdragende partij. 

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opzegging of met een beroep op artikel 6:265 
BW (Burgerlijk Wetboek) is niet mogelijk, tenzij deze haar grond vindt in onvoorzien -niet in de 
overeenkomst opgenomen- omstandigheden, die niet voor rekening van de beëindigende partij 
komen en die van zo ernstige aard zijn. Deze tussentijdse beëindiging kan slechts geschieden 
krachtens Uitspraak door arbiters benoemd door het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam 
(NAI). 

In geval van tussentijdse beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst is de gemeente 
gerechtigd met andere partners te contracteren zonder dat dit de andere partijen recht geeft op 
enigerlei schadevergoeding en is de gemeente gerechtigd gebruik te blijven maken van hetgeen uit 
de samenwerking tot aan het tijdstip van beëindiging is voortgevloeid. 
Elke partij draagt in geval van tussentijdse beëindiging zijn eigen interne kosten. 

In de samenwerkingovereenkomst is niet opgenomen wat er dient te gebeuren, wanneer de partijen 
hun verplichtingen niet nakomen. De partijen kunnen de samenwerkingsovereenkomst wel 
tussentijds beëindigen door middel van de uitspraak van arbiters benoemd door het NAr. 

51 



5) Onduidelijkheid en/of wijziging scope van het project: 
In de samenwerkingsovereenkomst zijn er afspraken gemaakt over de scope van het project, 
waarbij sprake is van wijziging en/of onduidelijkheid. 

De gemeente zal het ontwerp-bestemmingsplan Waalsprong in procedure brengen en bevorderen 
dat vereiste vergunningen worden verleend. De bestemmingsplannen en planologische kader zullen 
worden opgesteld voor rekening van GEM. De kosten en nadelige gevolgen van wijziging komt voor 
rekening van de partij die een wijziging verzoekt aan de bestemmingsplannen en/of planologische 
kader. Dus de veroorzaker, van wijzigingen aan het bestemmingsplan en/of planologische kader, 
draagt het risico. 

6) Geen politieke en/of maatschappelijke draagvlak voor het gebiedsontwikkelingsproject: 
In de samenwerkingsovereenkomst zijn er afspraken over het regelen van diverse aanvragen en 
vergunningen m.b.t. de overheidsorganen. Hierdoor streeft men naar het bevorderen van de 
uitvoering van het project. 

Bouwplannen en plannen van de openbare ruimte worden goedgekeurd door de gemeente 
Nijmegen. De bestemmingsplannen worden door de gemeente behandelt en de GEM betaalt deze 
partij voor deze handelingen. Voorzover de gemeente zelf deze besluiten dient te nemen, zal zij de 
betreffende aanvragen met voortvarendheid behandelen. 

Om de Waalsprong planologisch uit te kunnen voeren zal de gemeente zich maximaal inspannen om 
te komen tot tijdige vaststelling van de daarvoor benodigde en door GEM geaccordeerde 
bestemmingsplannen, gebaseerd op en rekening houdend met het structuurplan. 

De gemeente verplicht zich zolang de benodigde bestemmingsplannen nog geen volledige 
rechtskracht hebben verkregen de door GEM, ontwikkelaars en corporaties aan te vragen 
bouwvergunningen ter realisering van de Waalsprong, in behandeling te nemen, waaronder 
begrepen het verlenen of vragen van vrijstellingen en het vragen van verklaringen van geen 
bezwaar bij het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland. 

Gemeente is verantwoordelijk voor het verkrijgen van goedkeuringen en vrijstellingen, van 
Gedeputeerde Staten en (eventueel) van andere overheidsorganen, voor het uitvoeren en 
bevorderen van de samenwerkingsovereenkomst. 

7.5 Resumé 

In dit hoofdstuk zijn drie projecten geanalyseerd, waarin is gefocust op het mechanisme van 
risicoverdeling voor de drie hoofdactiviteiten en de zes risico-oorzaken. De resultaten van de analyse 
zijn opgenomen in risicostelsels, dat is weergegeven in figuur 16, 17 en 18. Zo kan men 
overzichtelijk zien welke afspraken zijn gemaakt in de contracten over de drie hoofdactiviteiten en 
de zes risico-oorzaken. Ook de motieven/redenen achter de keuze voor een bepaald mechanisme 
van risicoverdeling zijn kort beschreven in deze risicostelsels. De volgende GEM's zijn geanalyseerd: 
Sa end elft in Zaanstad, Wateringse Veld in Den Haag en Waalsprong in Nijmegen. Hiermee is 
antwoord gegeven op onderzoeksvragen 3.1 en 3.2: 

* Binnen de geanalyseerde projecten, hoe Is het mechanisme van risicoverdeling binnen de 
GEM's in de contracten opgenomen? 

* Wat zijn de motieven/redenen achter de keuze voor een bepaald mechanIsme van 
risicoverdeling? 

De resultaten verkregen uit de analyses van de drie cases worden in hoofdstuk 8 per hoofdactiviteit 
en per risico-oorzaak met elkaar vergeleken. 
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Risico-oorzaak: 

1. Geen beschikbaarheid van financiering: 

Extra financiering (extern): GEM 

Kapitaalinbreng: Gezamenlijk In een verhouding 

Subsidies: Gemeente 

De kosten van de derden afnemen: GEM 

2. Belangentegenstelling en conflicten tussen de 
partijen: 

Besluitvorming: Stemmen uitbrengen In de 
vennotenvergadering, dat wordt bekrachtigd door 
onafhankelijke deskundige 

Directie : Onafhankelijke directeur 

Geschillen oplossen: Rechter te Haarlem 

3. Geen of ondUidelijke afspraken tussen de 
partijen binnen de GEM: 

Overleg: Onafhankelijke voorzitter leidt het overleg over 
de uitvoering van het samenwerkingsconvenant en de 
afstemming tussen de activiteiten 

4. Eén van de samenwerkende partijen is niet 
bereid om het risico te dragen: 

Optie 1: Project wordt gesneuveld 

Optie 2: Verplichtingen overnemen door een 
samenwerkende partij 

5. Onduidelijkheid en/of wijziging scope van het 
project: 

Juridische noodzaàk voor wijziging van kaders: GEM Is de 
risicodrager 

Zonder juridische noodzaak voor wijziging van kaders: 
Gemeente Is de risicodrager 

Zelf de scope wijzigen : Doorbelast naar de veroorzakende 
partlj(en) 

6. Geen politieke en/of maatschappelijke draagvlak 
voor het project : 

Samenwerking bevorderen: Oe gemeente Is 
verantwoordelijk om de zaken te regelen met de 
overheidsorganen 

Figuur 16: Risicostelsel voor GEM Saendelft 

Gebeurtenis: 

Risicoverdeling: 

Verwerving: 

Verdere verwerving door 
Gemeente 

Inrichting: 

Bouwrijp en woonrijp maken door 
GEM 

Gronduitgifte: 

Levering door GEM 

Afnameplicht voor de partijen 
met ontbindende voorwaarde 

Afnamerecht voor OBAN van de 
gronden bestemd voor 
winkelcentrum 

Afnamerecht voor OGS van de 
gronden bestemd voor overige 
bepalingen 
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Risico-oorzaak: Gebeurtenis: 

\ 
1. Geen beschikbaarheig van financiering: 

Kapitaalinbreng : Gezamenlijk In een verhouding 

Eventuele tekorten : Gezamenlijk in een verhouding 

Subsidies : Gemeente 

Extra financiering (extern): GEM 

Concerngarantie : NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten 

Waarborgfonds : Bouwfonds/grondafnemer Risicoverdelinq: 

Kwaliteitsfonds : Bouwfonds/grondafnemer stort het 
bedrag, maar de gemeente en Bouwfonds dekken de 

Verwerving: eventuele tekorten met 50/50 

De kosten van de derden afnemen: Gemeente Verwerving tot 01-01-'96 door 
Bouwfonds 

2. Belangentegenstelling en conflicten tussen de Verwerving na 01-01-'96 door 
partijen: gemeente 

Besluitvorming: De Stuurgroep onder voorzitterschap van 
Wethouder ROSW, met algemene stemmen van de Inrichting: 
samenwerkende partijen 

Directie : Twee directeuren benoemd door belde partijen, 1" fase bouwrijp maken door de 
maar sinds zomer 1998 slechts één directeur gemeente 

Geschillen oplossen : Optie 1: drie deskundigen 2" fase bouwrijp en woonrijp 
Optie 2: Rechtbank te 's-Gravenhage maken door de GEM 

3. Geen of onduidelijke afspraken tussen ge 
Hogere kosten voor 
bodemverontreiniging en 

partijen binnen ge GEM: verstraten door de gemeente 

Overleg: Stuurgroep leidt het overleg onder 
voorzitterschap van de Wethouder ROSW. Het gaat over 

Gronduitgifte: de uitvoering van het samenwerkingsconvenant en de 
afstemming tussen de activiteiten 

Juridische levering door 

4. Eén van de samenwerkende Qartijen is niet gemeente 

bereid om het risico te dragen: 
Economische levering door de 

Optie 1: Project wordt gesneuveld GEM 

Optie 2: Verplichtingen overnemen door de Gemeente draagt zorg voor de 
samenwerkende partij inning van canon-afkoopsommen 

en beheerskosten 

5. Onduidelijkheid enLof wijziging scope van het Afnameplicht voor Bouwfonds 
project : van kavels voor 1400 woningen 

Zonder juridische noodzaak: Gemeente Is de risicodrager 

JurIdische noodzaak voor wijziging: Niet afgesproken In 
het samenwerkingsconvenant 

6. Geen Qolitieke enLof maatschappelijke graagvlak 
voor het project: 

Samenwerking bevorderen: De gemeente Is 
verantwoordelijk om de zaken te regelen met de 
overheidsorganen 

I 
Figuur 17: RISIcostelsel voor GEM Watenngse Veld 
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Risico-oorzaa k: 

1. Geen beschikbaarheid van financiering : 

Extra financiering (extern): GEM 

Kapitaalinbreng: Gezamenlijk In een verhouding 

Subsidies: Gemeente; wordt Ingezet In de gemeentelijke 
pianexploitatie 

Reserveren van winsten: GEM 

De kosten van de derden afnemen: GEM 

2. Belangentegenstelling en conflicten tussen de 
partijen: 

Besluitvorming: Stemmen uitbrengen In de AvA, dat wordt 
begeleid door onafhankelijke voorzitter en de wethouder 

Directie: Eén directeur, afkomstig van de gemeente 

Geschillen oplossen: Mlnitrage-reglement van het NA! 

3. Geen of onduidelijke afspraken tussen d!:: 
partijen binnen de GEM: 

Overleg: Onafhankelijke voorzitter en wethouder leidt het 
overleg -over de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst en de afstemming tussen de 
actlviteiten- tijdens een bijeenkomst van de AvA 

4. Eén van de samenwerkende partijen is ni!::t 
bereid om het risico te dragen: 

Tussentijdse beëindiging: Uitspraak door arbiters 
benoemd door het NA! 

5. Onduidelijkheid enLof wijziging scope van het 
project: 

Juridische noodzaak voor wijziging van kaders : GEM Is de 
risicodrager 

Zelf de scope wijzigen: Doorbelast naar de veroorzakende 
partlj(en) 

6. Geen politieke enLof maatschappelijke draagvlak 
voor het project: 

Samenwerking bevorderen: De gemeente Is 
verantwoordelijk om de zaken te regelen met de 
overheidsorganen 

.. 
FIguur 18: RIsIcostelsel voor GEM Waalsprong 

Gebeurtenis: 

Risicoverdelinq: 

Verwerving: 

Verdere verwerving door 
Gemeente 

Inrichting : 

Minimaal bouwrijp maken door 
de gemeente 

Bouwrijp en woon rijp maken voor 
rekening van de GEM 

Gronduitgifte : 

Juridische levering door 
gemeente 

Economische levering door GEM 

Afnameplicht voor de partijen 
met ontbindende voorwaarde 

GEM draagt zorg voor de inning 
van canon-afkoopsommen en 
beheerskosten 
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8. Cross-Case-Ana Iyse 

8.1 Inleiding 

In hoofdstuk 7 zijn de drie casussen beschreven op het gebied van de drie hoofdactiviteiten en de 
zes risico-oorzaken. De casestudy bestaat uit het analyseren van de gebiedsontwikkelingsprojecten 
Saendelft, Wateringse Veld en Waalsprong. In dit hoofdstuk wordt een cross-case-analyse 
uitgevoerd, waarin de resultaten van de casussen worden vergeleken. In paragraaf 8.2.1 worden de 
verschillende casusresultaten, van de drie hoofdactiviteiten, met elkaar vergeleken . In paragraaf 
8 .2.2 worden de verschillende casusresultaten, van de zes risico-oorzaken, met elkaar vergeleken. 
Daarmee wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 3.3: 

Wat leert een onderlinge vergelijking van de verschillende cases? 

Nadat het mechanisme van risicoverdeling binnen de drie GEM's zijn vergeleken, wordt in paragraaf 
8 .3 de synthese gemaakt naar de aspecten met spelregels voor risicoverdeling . Voor de drie 
hoofdactiviteiten wordt het mechanisme van risicoverdeling uit de praktijk, vergeleken met de 
theorie uit paragraaf 4.2. Daarnaast wordt ook gekeken of het toegepaste mechanisme in de 
praktijk voldoet aan de spelregels in de opgestelde handreiking. 
In het beoordelingskader uit hoofdstuk 6 wordt per spelregel een richting aangegeven hoe de zes 
risico-oorzaken verdeeld kunnen worden. In paragraaf 8.3 wordt voor de risico-oorzaken gekeken of 
de risicoverdelingen uit de praktijk voldoen aan de spelregels in het beoordelingskader. 
Zo kan een conclusie getrokken worden over de toepassing van het mechanisme en de spelregels 
voor risicoverdeling binnen de GEM's. Aan de hand van deze conclusie worden de spelregels binnen 
de opgestelde handreiking, uit paragraaf 6.2, bevestigd en/of aangepast. Het resultaat vormt een 
definitieve handreiking in de vorm van een afwegingsmodel, die gehanteerd kan worden bij het 
verdelen van de risico's binnen de GEM's . Daarmee wordt antwoord gegeven op de 
onderzoeksvragen 4.1,4.2 en 4.3: 

* Hoe kan het mechanisme van risIcoverdeling binnen de onderzochte GEM's worden beoordeeld 
met de theoretische gegevens uit de literatuurstudie? 
* Hoe worden de spelregels binnen de opgestelde handreiking en beoordelingskader in de 
praktijk ingevuld? 
* Welke van de gevonden spelregels zowel uit de praktijk als de theorie kan gebruikt worden In 
de definitieve handreiking? 

8.2 Cross-case-analyse 

In deze scriptie zijn drie hoofdactiviteiten onderscheiden voor de grondexploitatie waarbij GEM 
betrokken is . Deze hoofdactiviteiten zijn 'grondverwerving voor het exploitatiegebied', ' bouw- en 
woonrijp maken' en 'gronduitgifte'. In paragraaf 8.2.1 worden de casus-resultaten van deze 
hoofdactiviteiten met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt in paragraaf 8.3 de integrale analyse 
uitgevoerd. Voor deze drie hoofdactiviteiten wordt het mechanisme van risicoverdeling uit de 
praktijk, vergeleken met de theorie uit paragraaf 4.2. Hierbij wordt ook gekeken of de 
risicoverdeling uit de praktijk voldoet aan de spelregels binnen de opgestelde handreiking . 

In paragraaf 8.2.2 zijn de zes risico-oorzaken onderscheiden. Deze risico-oorzaken gaan over 
'financiering', 'belangentegenstellingen', 'onduidelijke afspraken', 'bereidheid om het risico te 
dragen', ' scope' en 'politieke en/of maatschappelijke draagvlak' . De casus-resultaten van de zes 
risico-oorzaken worden met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt in paragraaf 8.3 de integrale 
analyse uitgevoerd. Voor deze zes risico-oorzaken wordt er gekeken of de risicoverdelingen uit de 
praktijk, voldoen aan de spelregels in het beoordelingskader. 

Hieronder worden de resultaten van de drie casestudies in tabel 7, 8 en 9 weergegeven. De rollen 
van de participerende partijen ten aanzien van de drie hoofdactiviteiten en de zes risico-oorzaken 
zijn verwerkt in deze tabellen . 
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Gemeente Zaanstad OBAN OGS GEM 
Hoofdactiviteiten: 

Grondverwerving Uitvoering: grond wordt Regie 
ingebracht In de GEM - -

Bouwrijp maken - - - + 
Gronduitgifte Afname van de toegewezen AfnameplIcht van AfnameplIcht van Levering van bouwrijpe 

gronden die vervolgens gronden met ontbindende gronden met ontbindende gronden aan de partijen 
uitgegeven worden aan voorwaarde; voorwaarde; 
OBAN en OGS; Afnamerecht van Afnamerecht van gronden 
Afname van gronden gronden bestemd voor bestemd voor overige 
bestemd voor openbaar winkelcentrum bepalingen 
gebied 

Risico-oorzaken: 
Financiering Bij negatief saldo lening bij Zekerheid verstrekken Zekerheid verstrekken Ontvangt: Subsidies, 

Bank voor Nederlandse aan de gemeente aan de gemeente Inbreng kapitaal door 
Gemeenten (BNG); partijen, externe 
Aantrekken van subsidies financiering, en 

opbrengsten 
Bemiddelen bij Onafhankelijke 

geschillen - - - directeur, 
onafhankelIj ke 
deskundige, en Rechter 
te Haarlem 

Bewaking en Onafhankelijke 

afstemming tussen - - - voorzitter/ 

activiteiten deskundige 

Tussentijdse Regie: Overdragen van 

beëindiging - - - de aandelen naar een 
andere samenwerkende 
partij of beëindigen van 
het project 

Vaststellen van het Besluitvorming en overleg 

kader met de overheidsorganen - - -
Ruimtelijk ordening: + - - -vergunningen e.d. 

Tabel 7: Rol van de gemeente Zaanstad, OBAN, OGS en de GEM ten aanzien van de dne 
hoofdactiviteiten en de zes risico-oorzaken 

Gemeente Nijmegen Ontwikkelaars Woningcorporaties GEM 
Hoofdactiviteiten: 

Grondverwerving Uitvoering : grond wordt Regie 
Ingebracht In de GEM - -

Bouwrijp maken Minimaal bouwrijp maken Volledig bouwrijp en - - woonrijp maken 

Gronduitgifte Juridische levering van de Afnameplicht van Afnameplicht van Economische levering 
gronden aan de private gronden met de plicht op gronden met de plicht op van bouwrijpe gronden 
partijen; Afname van de teruglevering na een teruglevering na een aan de partijen 
toegewezen gronden die bepaalde tijd, wanneer bepaalde tijd, wanneer 
vervolgens uitgegeven men niet voldoet aan de men niet voldoet aan de 
worden aan derden; Afname eisen eisen 
van het openbaar gebied 

Risico-oorzaken: 
Financiering Aantrekken van vreemd Ontvangt: Subsidies, 

vermogen en subsidies - - Inbreng kapitaal door 
partijen, externe 
financiering, en 
opbrengsten 

Bemiddelen bij Directeur vanuit 

geschillen - - - gemeente, 
onafhankelijke 
voorzitter (AvA), 
Wethouder (AvA), en 
NA! 

Bewaking en Onafhankelijke 

afstemming tussen - - - voorzitter (AvA) en 

activiteiten wethouder Ruimtelijke 
Ordening (AvA) 

Tussentijdse Regie: Overdragen van de 

beëindiging aandelen naar een andere - - -
samenwerkende partij 

Vaststellen van het Besluitvorming en overleg 

kader met de overheidsorganen - - -
Ruimtelijk ordening: + - - -vergunningen e.d. 

.. 
Tabel 8 : Rol van de gemeente Nijmegen, Ontwikkelaar, WOningcorporaties en de GEM ten aanzien 
van de drie hoofdactiviteiten en de zes risico-oorzaken 
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Gemeente Den Haag Bouwfonds GEM 
Hoofdactiviteiten: 

Grondverwerving Uitvoering: gronden worden Uitvoering: gronden worden Regie 
economisch Ingebracht In de GEM verworven tot het 

samenwerklll9sconvenant 
Bouwrijp maken 19 fase bouwrijp maken 20

• fase bouwrijp en woonrijp - maken 

Gronduitgifte Juridische levering (erfpacht) van AfnameplIcht van gronden voor Economische levering van 
de gronden; Afname van het 1400 woningen; Afname van bouwrijpe gronden aan de partijen 
openbaar gebied gronden voor andere 1400 

woningen is optioneel 

Risico-oorzaken: 
Financiering BIJ negatief saldo lening biJ Bank Verleent contra ' garantle welke Is Ontvangt: Subsidies, inbreng 

voor Nederlandse Gemeenten afgestemd op haar 50% participatie kapitaal door partijen, externe 
(BNG); Opbrengsten afnemen In het samenwerkingsverband financiering, en opbrengsten 
van derden 

Bemiddelen bij Stuurgroep, commissie van drie - -geschillen deskundigen, en Rechtbank te 's· 
Gravenhage 

Bewaking en Stuurgroep -afstemming tussen -
activiteiten 
Tussentijdse Regie : Overdragen van de - -beëindiging aandelen naar een samenwerkende 

partij of beëlndlQen van het pro 'ect 
Vaststellen van het Besluitvorming en overleg met de 

kader overheidsorganen - -
Ruimtelijk ordening: + -vergunningen e.d. -

Tabel 9: Rol van de gemeente Den Haag, Bouwfonds en de GEM ten aanzien van de drie 
hoofdactiviteiten en de zes risico-oorzaken 

8.2.1 De drie hoofdactiviteiten 

Grondverwerving voor het exploitatiegebied 

Inbreng reeds verworven gronden: 
Bij Saendelft en Wateringse Veld zijn de publieke en private partijen reeds overgegaan tot 
grondverwerving, vooruitkopend op het aangaan van nadere samenwerkingsverbanden. Zo hebben 
de partijen grondposities ingenomen in het plangebied . Bij deze twee GEM's worden de reeds 
verworven gronden ingebracht in de GEM door publieke en private partijen. Bij Waalsprong hebben 
de private partijen geen gronden in bezit in het plangebied, daarom is de gemeente de enige partij 
die de gronden inbrengt in de GEM. 

Bij alle projecten wordt de inbrengprijs in rekening gebracht van de GEM, die verhoogd word met de 
overige kosten van inbreng en rente. 

Verdere verwerving overige gronden: 
Bij Saendelft en Waalsprong is de gemeente verantwoordelijk voor de verdere verwerving, waarbij 
de gemeente telkens op verzoek van GEM haar publiekrechtelijke onteigeningsbevoegdheden en 
overige wettelijke bevoegdheden zal gebruiken. Bij Waalsprong zullen de door de gemeente 
verworven gronden tegen betaling van de boekwaarde economisch aan GEM worden overgedragen, 
waarbij de juridische eigendom bij de gemeente blijft. 

Bij Wateringse Veld is de private partij (Bouwfonds) verantwoordelijk voor de verdere verwerving, 
tot aan het sluiten van het samenwerkingsconvenant. Bouwfonds zal de gronden die zijn verworven, 
inbrengen in de GEM. De inbreng van de gronden die door Bouwfonds zijn verworven, vindt plaats 
door juridische levering aan de gemeente die de gronden economisch doorlevert aan de GEM. Nadat 
het samenwerkingsconvenant is gesloten, zal de gemeente de inspanningsverplichting aangaan voor 
verdere verwerving waarbij deze partij op aanwijzing van GEM haar pUbliekrechtelijke 
onteigeningsbevoegdheden zal gebruiken . 

Inrichting (bouw- en woonrijo maken) 

Bij de drie casussen is de GEM verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van het 
exploitatiegebied en het openbaar gebied. Bij Wateringse Veld zal de gemeente de gronden eerste 
fase bouwrijp maken, voordat deze worden ingebracht in de GEM. Bij Waalsprong is de gemeente 
verantwoordelijk voor het minimaal bouwrijp maken van de gronden, voordat deze ingebracht 
worden in de GEM. 
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Bij Wateringse Veld wordt de uitvoering van het bouw- en woonrijp maken als de engineering 
normaal aanbesteed, terwijl bij Saendelft sprake is van Europese aanbesteding . Bij Waalsprong 
worden als eerst de participerende ontwikkelaars uitgenodigd om een aanbieding te doen voor de 
uitvoering van het bouw- en woonrijp maken. 

Gronduitgifte van de bouwrijp gemaakte gronden in het plangebied 

Kavels bestemd voor woningen: 
Bij Saendelft zullen de bouwrijp gemaakte gronden in het plangebied, door GEM juridisch en 
economisch worden uitgegeven aan de gemeente, OBAN en OGS. Bij Wateringse Veld en 
Waalsprong gebeurt de juridische levering door de gemeente, en de economische levering door de 
GEM. 

Bij de drie casussen geldt een afnameplicht voor de participerende partijen . Bij Saendelft en 
Waalsprong vindt de verkoop van bedoelde bouwrijpe kavels onder de ontbindende voorwaarde. Bij 
Wateringse Veld dient Bouwfonds gronden te kopen bestemd voor 1400 woningen. Daarna heeft 
Bouwfonds een optie op nog eens gronden te kopen bestemd voor 1400 woningen. 

Bij Saendelft en Waalsprong zal de gemeente de haar toegewezen gronden bestemd voor 
woningbouw uitgeven aan private partijen voor vastgoedontwikkeling. 

Bij Saendelft en Waalsprong draagt GEM de zorg voor de inning van canon-afkoopsommen en 
beheerskosten, terwijl bij Wateringse Veld de gemeente deze zorgen draagt. 

Kavels bestemd voor openbaar gebied: 
Bij de drie casussen wordt het openbaar gebied, met de daarop gerealiseerde infrastructurele 
voorzieningen, telkens bij de voltooiing daarvan door GEM gefaseerd, aan de gemeente opgeleverd, 
tegen betaling door de gemeente. 

Kavels bestemd voor centrumvoorzieningen : 
Bij Saendelft en Wateringse Veld worden de ontwikkelingsrechten bestemd voor 
centrumvoorzieningen (en overige bepalingen), uitgegeven aan de participerende private partijen. 
Bij Waalsprong zijn hierover geen afspraken gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst. 

8.2.2 De zes risico-oorzaken 

Geen beschikbaarheid van financiering bij de GEM en/of bij de participerende partijen: 
Bij de drie casussen wordt de GEM in voldoende mate gekapitaliseerd door de participerende 
partijen in een bepaalde verhouding. De hoogte van de in te brengen kapitaal wordt bepaald aan de 
hand van de aard en omvang van de verplichtingen voor de samenwerkende partijen. 

Bij Saendelft en Wateringse Veld zal de gemeente in beginsel op haar naam de GEM financieren, 
terwijl de private partijen zekerheid verstrekken aan de gemeente. De gemeente leent het geld van 
de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG). Ook bij Waalspong is de gemeente verantwoordelijk 
voor vreemd vermogen, maar in de samenwerkingsovereenkomst is niet genoemd hoe de gemeente 
aan deze lening komt. Bij Wateringse Veld verleent NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten 
concerngaranties bij tegenvallende financieringsverplichtingen. Bij Waalsprong worden de winsten in 
de grondexploitatie gereserveerd door de partijen om de nadien optredende tekorten te kunnen 
dekken. 

Bij de drie casussen dient extra financiering extern te worden voorzien, die de GEM moet verkrijgen. 
Voorzover geen externe financiering verkregen kan worden, zullen partijen in nader onderling 
overleg beraden omtrent de wijze waarop alsdan de GEM voorzien kan worden met financiering. 

Bij de drie casussen is de gemeente verantwoordelijk voor het verkrijgen van subsidies bij de 
overheidsorga nen. 

Bij Wateringse Veld is een Waarborgfonds en Kwaliteitsfonds opgericht met als doel financiële 
afdekking van verschillende kosten voor de inrichting van het plangebied. Bouwfonds en derde 
grondafnemers storten bedragen in deze fondsen. 

Bij Wateringse Veld is de gemeente verantwoordelijk voor het afnemen van kosten van de derden, 
terwijl bij Saendelft en Waalsprong de GEM verantwoordelijk is . 
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Belangentegenstelling en conflicten tussen de partijen over de planinhoud van het 
woningprogramma, gronduitgifte en de prijzen daarvan: 

Directie van Saendelft en Wateringse Veld is ingevuld met twee directeuren, maar na de 
directiewisselingen is het ingevuld met één onafhankelijke directeur. Waalsprong is gestart met één 
onafhankelijke directeur, daarna zijn ze overgestapt naar een tweehoofdige directie welke allebei 
onafhankelijk zijn. Na de tweede directiewisseling is er alweer gekozen voor één directeur die 
afkomstig is van de gemeente Nijmegen, die onafhankelijk probeert te functioneren . 

Bij Saendelft en Waalsprong is gekozen voor een onafhankelijke voorzitter/deskundige tijdens de 
besluitvormingen binnen de AvA en/of de vennotenvergadering. Bij Waalsprong is naast een 
onafhankelijk voorzitter ook de wethouder betrokken bij de besluitvormingen. Bij Wateringse Veld is 
gekozen voor een stuurgroep voor het waarborgen van een goede bestuurlijke afstemming. Deze 
stuurgroep opereert onder voorzitterschap van de wethouder ROSW. Binnen deze stuurgroep zitten 
ook vertegenwoordigers van de participerende partijen en de directie van GEM Beheer. Bij de drie 
casussen zijn ook contractafspraken gemaakt over de aanpak van de onopgeloste geschillen. 

Geen of onduidelijke afspraken tussen de partijen binnen de GEM over grondverwerving, 
inrichting en gronduitgifte: 

Bij Saendelft en Waalsprong worden de bijeenkomsten voorgezeten door een onafhankelijke 
voorzitter, waarin de projectafspraken worden bewaakt en de activiteiten afgestemd worden . Bij 
Waalsprong is de wethouder Ruimtelijke Ordening ook uitgenodigd bij deze bijeenkomsten . Deze 
twee casussen maken gebruik van de AvA. 
Bij Wateringse Veld heeft de stuurgroep de taak om de uitvoering van het samenwerkingsconvenant 
te bewaken en de activiteiten af te stemmen. Deze stuurgroep brengt de partijen bijeen onder 
voorzitterschap van de wethouder ROSW. 

Eén van de samenwerkende partijen is niet bereid om het risico van een bepaalde activiteit te 
dragen of mee te werken: 

Bij Saendelft en Wateringse Veld wordt het project gesneuveld indien een participerende partij zijn 
verplichtingen niet nakomt, tenzij door een andere partij zekerheid wordt gesteld voor de nakoming 
van deze verplichtingen. In het laatste geval is er sprake van ontbinding en/of schadevergoeding 
vorderen van de partij die aanleiding gaf tot het niet nakomen van verplichtingen. 
Bij Waalsprong is in de samenwerkingovereenkomst niet opgenomen wat er dient te gebeuren 
wanneer de partijen hun verplichtingen niet nakomen. De partijen kunnen de 
samenwerkingsovereenkomst wel tussentijds beëindigen door middel van de uitspraak door arbiters, 
benoemd door het NA!. De partij die haar samenwerkingsverband tussentijds beëindigd, is verplicht 
haar aandelen in de beheervennootschap aan de andere participerende partij over te dragen. 

Onduidelijkheid en/of wijziging scope van het project: 
Bij de drie casussen brengt de gemeente het bestemmingsplan en het planologische kader in 
procedure, die uiteindelijk voor rekening komt van de GEM. 

Bij Saendelft en Wateringse Veld is afgesproken dat, indien de wijzigingen van het bestemmingsplan 
en planologische kader worden doorgevoerd door de gemeente zonder een juridische noodzaak 
en/of dringende reden, dan zijn de nadelige gevolgen voor rekening van de gemeente. 

Bij Saendelft en Waalsprong is afgesproken dat de wijzigingen met juridische noodzaak en/of 
dringende reden, voor rekening van de GEM worden gebraCht. De kosten en nadelige gevolgen van 
wijziging komt voor rekening van de partij die een wijziging verzoekt aan het bestemmingsplan en 
planologische kader. 

Concluderend blijkt dat de nadelige gevolgen van een wIJziging aan het bestemmingsplan en 
planologische kader voor rekening komt van de veroorzaker. Tenzij de wijziging met juridische 
noodzaak en/of dringende reden uitgevoerd wordt, dan komt het in rekening van de GEM. 

Geen politieke en/of maatschappelijke draagvlak voor het gebiedsontwikkelingsproject: 
Bij de drie casussen neemt de gemeente de taken die te maken heeft met diverse aanvragen en 
vergunningen m.b.t. de overheidsorganen. De gemeente representeert de belangen van GEM bij de 
overheidsorganen en probeert de besluitvorming binnen deze overheidsorganen te bevorderen in het 
voordeel van de GEM. De gemeente bevordert dat alle vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en 
goedkeuringen van overheidswege verleend zullen worden, welke vereist zijn in het kader van de 
ontwikkeling van het plangebied . 
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8.3 Integrale Analyse 

In paragraaf 8.2 zijn de resultaten van de drie casussen met elkaar vergeleken. Er is gebleken dat in 
hoofdlijnen veel overeenkomsten zijn tussen de contractafspraken bij de drie casussen. Dat maakt 
het eenvoudiger om de contractafspraken uit de praktijk te toetsen met de spelregels voor 
risicoverdeling. Door veel overeenkomsten krijgt men een betrouwbaar beeld op de resultaten uit de 
praktijk. De contractafspraken uit de praktijk voor de drie hoofdactiviteiten en de zes risico
oorzaken worden in deze paragraaf verder uitgewerkt. Voor de drie hoofdactiviteiten wordt vooral 
gekeken of het mechanisme van risicoverdeling uit de praktijk overeenkomt met de theorie uit 
paragaaf 4.2. Daarnaast wordt ook gekeken of het toegepaste mechanisme uit de praktijk voldoet 
aan de spelregels in de opgestelde handreiking. 
Voor de risico-oorzaken wordt gekeken of het toegepaste mechanisme uit de praktijk voldoet aan de 
spelregels in het beoordelingskader. Zo kan een conclusie getrokken worden over de toepassing van 
het mechanisme en de spelregels binnen de GEM's . 

8.3.1 De drie hoofdactiviteiten 

Grondverwerving voor het exploitatiegebied : 
Bij de drie casussen zijn er contractafspraken gemaakt voor het verwerven van gronden in het 
plangebied. De reeds verworven gronden worden door de participerende partijen ingebracht in de 
GEM. 
Nadat de samenwerkingsovereenkomst is gesloten, is de gemeente verantwoordelijk voor verdere 
verwerving van gronden in het plangebied vanwege haar publiekrechtelijke 
onteigeningsbevoegdheden en overige wettelijke bevoegdheden. De publiekrechtelijke 
bevoegdheden en formele positie maken de gemeente een geschikte partij om de gronden te 
verwerven in het plangebied. Bij deze risicoverdeling speelt het aspect 'bevoegdheid van partij' een 
belangrijke rol. Als de grondverwerving uit de praktijk vertaald wordt naar figuur 7 in paragraaf 
4.2.3, dan is dit een overdracht van laag 3 (derde grondeigenaar) naar laag 1 (gemeente), zie figuur 
20. 

In vergelijking met de theorie uit paragraaf 4.2.3, is er een verschil in de praktijk. Volgens de 
theorie is de GEM verantwoordelijk voor de verdere verwerving van gronden in het plangebied. De 
GEM bezit geen publiekrechtelijke onteigeningsbevoegdheden en ook geen overige wettelijke 
bevoegdheden. 

Inrichting (bouw- en woonrijp maken) : 
Bij de drie casussen is de GEM verantwoordelijk voor het uiteindelijke bouw- en woonrijp maken van 
het exploitatiegebied en het openbaar gebied. De uitvoering van deze activiteit wordt overgedragen 
aan een private partij, maar de uiteindelijke risico ligt bij de GEM. De aanbestedingsvorm en de 
keuze van een private partij verschilt bij de drie casussen. Waalsprong laat de uitvoering aan de 
participerende private partijen, en Saendelft en Wateringse Veld laten het aan derde private 
partijen. 

Risico's van het bouw- en woon rijp maken worden gedeeld tussen de participerende partijen binnen 
een GEM . Deze risicoverdeling voldoet aan de spelregel over het delen van het risico in een bepaalde 
verhouding. 

In vergelijking met de theorie uit paragraaf 4.2.3, is er geen verschil in de praktijk. Het is een 
overdracht van laag 2 (GEM) naar laag 3 (derde private partij), zie figuur 20. Enig verschil is dat bij 
Waalsprong de participerende private partijen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het 
bouw- en woonrijp maken. Dit is een overdracht van laag 2 (GEM) naar laag 1 (participerende 
private partij). 

Gronduitgifte van de bouwrijp gemaakte gronden in het plangebied : 
Bij de drie casussen is de GEM verantwoordelijk voor het uitgeven van de bouw- en woonrijp 
gemaakte gronden aan de grondafnemers. In de praktijk geldt een afnameplicht voor de 
participerende partijen . 

In vergelijking met de theorie uit paragraaf 4.2.3, is er geen verschil in de praktijk. De GEM is de 
uiteindelijke risicodrager van gronduitgifte. Voor de grondafnemers geldt een afnameplicht. Deze 
risicoverdeling voldoet aan de spelregel over het delen van het risico in een bepaalde verhouding. 

In details zijn er wel kleine verschillen tussen theorie en praktijk. Deze kleine verschillen hebben 
geen invloed op de uiteindelijke risicoverdeling. 
Bij Wateringse Veld en Waalsprong is de gemeente verantwoordelijk voor de juridische levering van 
de gronden. In de theorie is de GEM verantwoordelijk voor de juridische (en economische) levering 
van de gronden. Gronduitgifterisico ligt bij de partij die de gronden economisch moet leveren. Dus, 
zowel in de theorie als in de praktijk is de GEM de risicodrager van gronduitgifte. 
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Een andere kleine verschil is dat bij Sa end elft en Waalsprong de gronden bestemd voor woningbouw 
ook uitgegeven worden aan de gemeente. In de theorie worden de gronden bestemd voor 
woningbouw alleen uitgegeven aan de private partijen. Deze verschillen beïnvloeden niet de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid van gronduitgifte. 
Zo ontstaan veel overdrachten tussen de verschillende lagen, dat is weergegeven in figuur 20: 

GEM 
(Laag 2) 

Gemeente 
(laag 1) 

Economische 
overdracht 
~ Gemeente (laag 1) 

------.. Participerende private partijen (laag 1) 

------. Derde private partijen (laag 3) 

Juridische 
overdracht 

-=====: Participerende private partijen (laag 1) 

Derde private partijen (laag 3) 

8.3.2 De zes risico-oorzaken 

Geen beschikbaarheid van financiering bij de GEM en/of bij de participerende partijen: 
Bij de drie casussen zijn er verschillende contractafspraken gemaakt voor het beschikbaar stellen 
van financiering . Door meerdere contractafspraken bestaat dit risico uit meerdere risicoverdelingen. 
Aan de hand hiervan streven de partijen dat er voldoende financiering beschikbaar is voor de 
uitvoering van het project. Beschikbaar stellen van financiering kan op verschillende manieren. Voor 
elke manier geldt een andere spelregel van risicoverdeling. Elke risicoverdeling voldoet aan bepaalde 
spelregels. Het gaat over de volgende manieren van financieren: 

Inbreng van financiering in de GEM: 
Bij de drie casussen gebeurt dit door alle participerende partijen in een bepaalde verhouding. Deze 
risicoverdeling voldoet aan de spelregel over het delen van het risico in een bepaalde verhouding. 
Deze spelregel valt onder het aspect beheersbaarheid . 

Vreemd vermogen en subsidies: 
Bij de drie casussen is de gemeente verantwoordelijk voor het verkrijgen van leningen en subsidies. 
De motivatie voor deze risicoverdeling is dat de gemeente publiekrechtelijke bevoegdheden heeft, 
en competenties bezit op het gebied van communicatie naar de omgeving. Gemeente kan via BNG 
aan vreemd vermogen komen. Het verkrijgen van subsidies kan snel verlopen vanwege de 
bevoegdheden en formele positie van de gemeente. Deze risicoverdeling voldoet aan de spelregels 
over het beïnvloeden van risico en bestuurlijke stabiliteit. De gemeente heeft in vergelijking met de 
private partijen meer kennis en ervaring over het verkrijgen van subsidies bij de overheidsorganen 
en leningen bij de BNG. De communicatie van de gemeente naar de overheidsorganen is ook veel 
beter dan de private partijen. Hierdoor kan bestuurlijke stabiliteit gecreëerd worden . Deze spelregels 
over het beïnvloeden van risico en bestuurlijke stabiliteit vallen onder de aspecten beheersbaarheid 
en bestuurlijke stabiliteit . 

Extra externe financiering : 
Bij de drie casussen is de GEM verantwoordelijk voor het verkrijgen van extra externe financiering. 
In de GEM worden de risico's gedeeld tussen de participerende partijen. Deze risicoverdeling voldoet 
aan de spelregel over het delen van het risico in een bepaalde verhouding. Deze spelregel valt onder 
het aspect beheersbaarheid . 
In de contracten zijn ook afgesproken dat de partijen in nader onderling overleg beraden indien 
geen externe financiering verkregen kan worden. Op voorhand kunnen de partijen niet bepalen of er 
behoefte ontstaat voor extra externe financiering, en of deze extra externe financiering verkregen 
kan worden. Dit is een onvoorziene risico, waarvan de kans van optreden en het gevolg onduidelijk 
is. Toch zijn er contractafspraken gemaakt over deze situatie. Dit is het besef van de partijen over 
iets wat onvoorzien is, kan voorkomen . Dit voldoet aan de spelregel over het omgaan met 
onvoorziene risico's . 

Belangentegenstelling en conflicten tussen de partijen over de planinhoud van het 
woningprogramma. gronduitgifte en de prijzen daarvan : 
Bij de drie casussen zijn er contractafspraken gemaakt over het nemen van een besluit voor het 
project. Aan de hand hiervan streeft men dat er geen geschillen ontstaan. De drie GEM's streven dat 
de besluitvormingen onder begeleiding van onafhankelijke organen uitgevoerd worden . Bij saendelft 
en Waalsprong is er gekozen voor een onafhankelijke voorzitter bij de besluitvormingen. Bij 
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Wateringse Veld is er gekozen voor een stuurgroep. De GEM Wateringse Veld streeft dat de 
stuurgroep onafhankelijk functioneert door de wethouder ROSWals voorzitter te zetten. Bij de drie 
casussen is gekozen voor een één hoofdige directie die ook onafhankelijk functioneren. Bij Saendelft 
is de directeur afkomstig uit derde onafhankelijke partij. Bij Waalsprong en Wateringse Veld zijn de 
directeuren afkomstig uit de participerende partijen die onafhankelijk proberen te functioneren. Voor 
de begeleiding van de besluitvorming is vooral rekening gehouden met de onafhankelijkheid van 
begeleiding en directie. 
In de contracten zijn ook afgesproken hoe de onopgeloste geschillen beslecht worden. Dit is een 
situatie die op voorhand niet kan worden vastgesteld, maar alsnog in het contract is opgenomen als 
een risico. 
Deze afspraken tussen de samenwerkende partijen voldoen aan enkele spelregels binnen de 
aspecten van risicoverdeling : 

Beïnvloeden van het risico: 
Deze risicoverdeling voldoet aan de spelregel over het beïnvloeden van het risico. Een 
onafhankelijke voorzitter en onafhankelijke directeur bezitten de competenties over het bemiddelen 
bij geschillen en opbouwen van vertrouwen. Hierdoor kan het opportunistisch gedrag beperkt 
worden dat leidt tot reductie van het risico. 

Dragen van het risico: 
Door de competenties van een onafhankelijke voorzitter en onafhankelijke directeur kan de 
besluitvorming efficiënt en effectief verlopen. Een onafhankelijke voorzitter en onafhankelijke 
directeur brengen een afbakening op ten opzichte van de belangen van de participerende partijen. 
Hierdoor kan de gevolgschade en kosten van het risico gereduceerd worden. 
Besluitvorming onder voorzitterschap van de participerende partijen zal onefficiënt en langdurig 
verlopen, omdat deze partijen vanuit hun eigen belangen naar de besluitvormingen kijken. Deze 
partijen kunnen geen echte oplossing brengen voor belangentegenstellingen en conflicten, omdat zij 
eigen belangen hebben met betrekking tot het project. 

Voorzien van het risico : 
Een onafhankelijke voorzitter en onafhankelijke directeur kunnen vanuit een helikopterview de 
belangen van de partijen beheersen. Vanuit een helikopterview kunnen de partijen bepalen wat de 
kans van optreden en het gevolg van dit risico is. 

Onvoorziene risico's opgenomen in het contract: 
Het ontstaan van geschillen en het niet kunnen oplossen van deze geschillen, kan op voorhand niet 
vastgesteld worden. Dit is een onvoorziene risico, waarvan de kans van optreden en het gevolg 
onduidelijk is. Toch zijn er afspraken gemaakt in de contracten over deze situatie. Dit is het besef 
van de partijen over iets wat onvoorzien is, kan voorkomen . 

Bestuurlijke stabiliteit: 
Een onafhankelijke voorzitter en onafhankelijke directeur bezitten de competenties op het gebied 
van het regelen van communicatie binnen een project. Naast deze competentie is de positie van een 
onafhankelijk orgaan ook geschikt om de communicatie met de participerende partijen goed te 
regelen . Door de goede communicatie tussen de participerende partijen onderling en met het 
onafhankelijke bestuursorgaan, kan er bemiddeld worden bij geschillen en kan er vertrouwen 
opgebouwd worden . Hierdoor kan bestuurlijke stabiliteit gecreëerd worden binnen het project. 

Deze risicoverdeling voldoet aan de spelregels binnen de aspecten beheersbaarheid, 
voorzienbaarheid en bestuurlijke stabiliteit. Deze risicoverdeling voldoet aan alle aspecten 
van risicoverdeling dat binnen de opgestelde handreiking zijn opgenomen, zie figuur 12. 

Geen of onduidelijke afspraken tussen de partijen binnen de GEM over grondverwerving. inrichting 
en gronduitgifte: 
Bij de drie casussen zijn er contractafspraken gemaakt over de bewaking van de projectafspraken 
en afstemming tussen de activiteiten. De drie GEM 's streven dat deze taken begeleid worden door 
een onafhankelijk orgaan. Bij Saendelft en Waalsprong is er gekozen voor een onafhankelijke 
voorzitter tijdens de bijeenkomsten. Bij Wateringse Veld is er gekozen voor een stuurgroep. De GEM 
Wateringse Veld streeft dat de stuurgroep onafhankelijk functioneert door de wethouder ROSWals 
voorzitter te zetten. Voor de bewaking van de projectafspraken en afstemming tussen de activiteiten 
is vooral rekening gehouden met de onafhankelijkheid van de begeleiding . Dit voldoet aan meerdere 
spelregels van risicoverdeling : 

Beïnvloeden van het risico: 
Deze risicoverdeling voldoet aan de spelregel over het beïnvloeden van risico. Een onafhankelijk 
orgaan bezit competenties om de partijen onafhankelijk te informeren als een informatieverstrekker. 
Door de participerende partijen op gelijke wijze onafhankelijk te informeren, over de 
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projectafspraken en afstemming tussen de activiteiten, zal dit risico op de beste manier beïnvloed 
worden . 

Dragen van het risico: 
Gevolgschade en kosten van dit risico kan het beste gereduceerd worden door een onafhankelijk 
orgaan. Dit orgaan is in staat om alle participerende partijen op gelijke wijze te behandelen op het 
gebied van informatieverstrekking over projectafspraken en afstemming tussen de activiteiten. Door 
volledige en neutrale informatie kunnen onduidelijkheden gereduceerd worden. 
Participerende partijen hebben eigen belangen met betrekking tot het project, daarom kunnen ze 
andere partijen niet onafhankelijk informeren. Hierdoor kunnen deze partijen geen volledige en geen 
neutrale informatie verstrekken op het gebied van projectafspraken en afstemming tussen de 
activiteiten. 

Voorzien van het risico: 
Een onafhankelijk orgaan kan vanuit helikopterview de positie van de participerende partijen 
bepalen t.O.V. projectafspraken en activiteiten. Vanuit de helikopterview heeft men grip op de 
projectafspraken en afstemming tussen de activiteiten. Hierdoor kunnen de onduidelijkheden snel 
gesignaleerd worden. Een onafhankelijk orgaan is in staat om de kans van optreden en het gevolg 
van dit risico te bepalen . 

Bestuurlijke stabiliteit: 
Een onafhankelijk orgaan bezit de competenties op het gebied van het regelen van communicatie 
binnen een project. Naast deze competentie is de positie van een onafhankelijk orgaan ook geschikt 
om de communicatie met de participerende partijen goed te regelen. De communicatie tussen de 
participerende partijen onderling, kunnen gecoördineerd worden door een onafhankelijk orgaan. 
Door deze competentie en positie van een onafhankelijk orgaan, kan bestuurlijke stabiliteit 
gecreëerd worden. 

Deze risicoverdeling voldoet aan de spelregels binnen de aspecten beheersbaarheid, 
voorzienbaarheid en bestuurlijke stabiliteit. Deze risicoverdeling voldoet aan alle aspecten 
van risicoverdeling dat binnen de opgestelde handreiking zijn opgenomen, zie figuur 12. 

Eén van de samenwerkende partijen is niet bereid om het risico van een bepaalde activiteit te 
dragen of mee te werken: 
Bij Saendelft en Wateringse Veld zijn er contractafspraken gemaakt over de situatie dat een partij 
zijn verplichtingen niet nakomt. Bij Waalsprong is hierover geen afspraken gemaakt in het contract. 
Bij Saendelft en Wateringse Veld is afgesproken dat het project wordt gesneuveld indien een 
participerende partij zijn verplichtingen niet nakomt, tenzij door een andere partij zekerheid wordt 
gesteld voor de nakoming van deze verplichtingen. In het laatste geval is er sprake van ontbinding 
en/of schadevergoeding vorderen van de partij die aanleiding gaf tot het niet nakomen van 
verplichtingen. Bij het verdelen van dit risico wordt er geen rekening gehouden met de partij die dit 
risico het beste kan dragen, beïnvloeden of voorzien. De nadelige gevolgen van dit risico komt voor 
rekening van de veroorzaker, indien de verplichtingen door een andere partij wordt overgenomen. 
Een andere optie is is dat het project wordt gesneuveld, dus het samenwerkingscontract wordt als 
beëindigd beschouwd. Dit is een situatie die op voorhand niet kan worden vastgesteld, maar alsnog 
in het contract is opgenomen als een risico . Deze afspraken tussen de samenwerkende partijen 
voldoen aan enkele spelregels van risicoverdeling : 

Veroorzaker van het risico: 
In de contracten is afgesproken dat de partij, die aanleiding gaf tot het niet nakomen van zijn 
verplichtingen, schadevergoeding verschuldigd is. De veroorzaker zal de nadelige gevolgen van dit 
risico moeten dragen indien een andere partij deze verplichtingen overneemt. 

Onvoorziene risico's opgenomen in het contract: 
Het niet nakomen van verplichtingen door een partij, kan op voorhand niet vastgesteld worden. Het 
zal ook onduidelijk blijven of een samenwerkende partij de verplichtingen wil overnemen, indien een 
partij zijn verplichtingen niet nakomt. Dit is een onvoorziene risico, waarvan de kans van optreden 
en het gevolg onduidelijk is. Toch zijn er afspraken gemaakt in de contracten over deze situatie. Dit 
is het besef van de partijen over iets wat onvoorzien is, kan voorkomen. 

Deze risicoverdeling voldoet aan de spelregels binnen de aspecten beheersbaarheid en 
voorzienbaarheid. Het voldoet niet aan de spelregel binnen het aspect bestuurlijke 
stabiliteit, waaraan de partijen ook rekening mee moeten houden. De 
veroorzaker/risicodrager dient in staat te zijn om de communicatie met de samenwerkende 
partijen in het project goed te regelen. Vooral de communicatie tussen de 
veroorzaker/risicodrager en de partij die de verplichtingen overneemt, is zeer belangrijk . 
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Tussen deze twee partijen is er sprake van overdracht van verplichtingen en vorderen van 
schadevergoeding. 

Onduidelijkheid en/of wijziging scope van het project : 
Bij de drie casussen brengt de gemeente het bestemmingsplan en planologische kader in procedure, 
die uiteindelijk voor rekening komt van de GEM. Wanneer deze plannen wijzigen met juridische 
noodzaak enjof dringende reden, komen de nadelige gevolgen voor reken ing van de GEM . Als een 
partij het verzoek indient voor een wijziging aan deze plannen, dan komen de nadelige gevolgen 
voor rekening van de veroorzaker. Bij het verdelen van dit risico wordt er geen rekening gehouden 
met de partij die dit risico het beste kan beïnvloeden, dragen of voorzien . De veroorzakende partij 
draagt het risico. Tenzij de veroorzaker van wijziging een externe partij is, wordt het risico door de 
GEM gedragen. Deze afspraken tussen de samenwerkende partijen voldoen aan enkele spelregels 
van risicoverdeling : 

Veroorzaker van het risico : 
In de contracten is duidelijk afgesproken dat de nadelige gevolgen van een wijziging aan het 
bestemmingsplan en planologische kader, voor rekening komt van de partij die het verzoek voor 
wijziging heeft ingediend. 

Partij die het meeste nadeel of profijt van ondervindt: 
Deze risicoverdeling voldoet gedeeltelijk aan deze spelregel. Een partij kan een verzoek indienen 
voor een wijziging aan het bestemmingsplan en planologische kader, omdat zij profijt van 
ondervindt. Hierbij is de vraag of deze partij wel het meeste profijt zal ondervinden in vergelijking 
met de andere samenwerkende partijen. Het kan zijn dat een partij het verzoek indient voor een 
wijziging, en de samenwerkende partij het mééste profijt of nadeel van ondervindt. Volgens deze 
spelregel dient in het laatste geval de samenwerkende partij het risico te dragen, in plaats van de 
partij die het verzoek voor wijziging heeft ingediend. 

Risico in een verhouding delen: 
Wanneer de veroorzaker van wijziging een externe partij is, dus een juridische noodzaak enjof 
externe oorzaak, komen de nadelige gevolgen voor rekening van de GEM . In dit geval kan de 
spelregel over de veroorzaker niet toegepast worden, omdat geen van de participerende partijen de 
veroorzaker is. Bij de drie casussen is tussen de samenwerkende partijen besloten om de nadelige 
gevolgen van deze wijziging in een verhouding te delen binnen de GEM . Deze afspraak voldoet aan 
de spelregel over het delen van risico in een bepaalde verhouding. 

De spelregels waaraan deze risicoverdeling voldoet, vallen allemaal onder het aspect 
beheersbaarheid. Tijdens de risicoverdeling moeten de partijen ook rekening houden met 
het aspect voorzienbaarheid. De wijzigingen aan het bestemmingsplan en planologische 
kader kunnen nadelige gevolgen met zich meebrengen. De vraag is of de 
veroorzakerjrisicodrager de kans van optreden en het gevolg van dit risico kan bepalen. 
Een andere belangrijke aspect is de bestuurlijke stabiliteit. De partijen dienen ook rekening 
te houden met het aspect bestuurlijke stabiliteit. Kan de veroorzakerjrisicodrager 
bestuurlijke stabiliteit creëren door het dragen van dit risico? Is deze partij in staat het 
gewijzigde bestemmingsplan en planologische kader in procedure te brengen bij de 
overheidsorganen? Kan deze partij de wijzigingen intern regelen, en alle wijzigingen 
doorgeven aan de samenwerkende partijen? 

Geen politieke en/of maatschappelijke draagvlak voor het gebiedsontwikkelingsproject: 
Bij de drie casussen is de gemeente verantwoordelijk voor het bevorderen van de samenwerking bij 
de overheidsorganen. Deze partij representeert de belangen van de GEM en bevordert de 
besluitvorming binnen de overheidsorganen . Bij deze risicoverdeling is er rekening gehouden met de 
kennis, competenties en publiekrechtelijke bevoegdheden van de partit zodat het risico 
beïnvloedbaar, draagbaar, voorzienbaar en bestuurlijk stabiel wordt. Als men deze risicoverdeling 
vergelijkt met het beoordelingskader uit hoofdstuk 6, dan zien we dat deze risicoverdeling voldoet 
aan meerdere spelregels: 

Beïnvloeden van risico: 
Deze risicoverdeling voldoet aan de spelregel over het beïnvloeden van risico . Gemeente heeft de 
meeste ervaring en kennis op het gebied van het bevorderen van de besluitvormingen binnen de 
overheidsorganen. Deze competenties en kennis van de gemeente is in paragraaf 3.3.3 te zien. 

Dragen van risico: 
Gevolgschade en kosten van dit risico kan het beste gereduceerd worden door de gemeente. Deze 
partij is in staat de besluitvormingen binnen de overheidsorganen te bevorderen, vanwege de 
formele positie en communicatie naar de omgeving. 
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Voorzien van het risico: 
Vanwege de formele positie van de gemeente, is deze partij het beste in staat om de kans van 
optreden en het gevolg van dit risico te bepalen. Omdat de gemeente ook een overheidsorgaan is, 
kan deze partij voorspellen hoe de andere overheidsorganen denken over een bepaalde 
besluitvorming voor het project. 

Bestuurlijke stabiliteit: 
De gemeente kan het beste communiceren met de andere overheidsorganen, vanwege haar 
bestuurlijke kennis en formele positie. Hierdoor kunnen de besluitvormingen binnen de 
overheidsorganen het beste gemanaged en bevorderd worden. 

We zien dat deze risicoverdeling voldoet aan de spelregels binnen de aspecten 
beheersbaarheid, voorzienbaarheid en bestuurlijke stabiliteit. Deze risicoverdeling voldoet 
aan alle aspecten van risicoverdeling dat binnen de opgestelde handreiking zijn 
opgenomen, zie figuur 12. 

8.3.3 De definitieve handreiking 
In paragraaf 8.3.1 en 8.3.2 is gekeken aan welke spelregels de risicoverdeling voldoet. Het gaat om 
de risicoverdeling van de hoofdactiviteiten en de risico-oorzaken. Er kan geconcludeerd worden dat 
alle aspecten met spelregels binnen de opgestelde handreiking (figuur 12) zijn toegepast bij de drie 
casussen. De GEM's in de praktijk denken ook in dezelfde richting als de spelregels die verkregen 
zijn uit de literatuur. Daarom kunnen de spelregels binnen de opgestelde handreiking wel blijven, 
zodat de partijen de risico's bewuster kunnen verdelen door het toepassen van de aspecten met 
spelregels. 

Vaak wordt de bevoegdheid van een partij ook als motivatie gebruikt voor de keuze van een 
bepaalde risicoverdeling. Bij de risicoverdeling van 'grondverwerving', 'aantrekken van subsidie', 
'aantrekken van vreemd vermogen' en 'bevorderen van aanvragen en besluitvormingen binnen de 
overheidsorganen' wordt de bevoegdheid van de partij als motivatie gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld 
om publiekrechtelijke- en/of wettelijke bevoegdheden van een partij. 
Er is een spelregel binnen het aspect beheersbaarheid, dat over het beïnvloeden van een ris ico gaat. 
Het gaat hierbij om de vraag welke partij de meeste kennis en/of ervaring heeft met betrekking tot 
het erkende probleem. Kennis en ervaring van een partij komt niet overeen met de bevoegdheden 
van een partij. Andere spelregels binnen de opgestelde handreiking komen ook niet overeen met de 
bevoegdheden van een partij . Daarom kan ' bevoegdheid van partij' als een nieuwe aspect 
beschouwd worden, dat niet terug te vinden is in de opgestelde handreiking. 

Bevoegdheden van een partij kan als een aspect toegevoegd worden in de definitieve handreiking, 
omdat dit aspect ook belangrijke rol speelt bij de risicoverdeling binnen een GEM . Bijvoorbeeld, 
gemeente is in de praktijk verantwoordelijk voor de verdere verwerving van gronden in het 
exploitatiegebied, terwijl in de theorie de GEM hiervoor verantwoordelijk is . Motivatie voor dit 
verschil komt neer op de publiekrechtelijke onteigeningsbevoegdheden en overige wettelijke 
bevoegdheden die de gemeenten bezitten. Een GEM bezit op het gebied van grondverwerving geen 
publiekrechtelijke onteigeningsbevoegdheden en ook geen overige wettelijke bevoegdheden . Zo 
spelen de bevoegdheden van een partij ook een belangrijke rol bij de risicoverdeling van 
'aantrekken van subsidie', 'aantrekken van vreemd vermogen' en 'bevorderen van aanvragen en 
besluitvormingen binnen de overheidsorganen'. 
Voor dit aspect gaat het om de vraag welke partij de meest geschikte bevoegdheid heeft met 
betrekking tot het oplossen van het erkende probleem. De handreiking waarin het aspect 
'bevoegdheid van partij ' is opgenomen, is weergegeven in figuur 19. 
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In paragraaf 8.2 zijn de resultaten van de drie casussen met elkaar vergeleken . Er is gebleken dat in 
hoofdlijnen veel overeenkomsten zijn tussen de contractafspraken bij de drie casussen. Deze 
contractafspraken zijn in tabel 10 opgenomen. Hiermee is antwoord gegeven op onderzoeksvraag 
3.3: 

Wat leert een onderlinge vergelijking van de verschillende cases? 

Nadat het mechanisme van risicoverdeling binnen de drie GEM's zijn vergeleken, is in paragraaf 8.3 
de synthese gemaakt naar de aspecten met spelregels voor risicoverdeling . Het gaat om de 
risicoverdeling van de drie hoofdactiviteiten en de zes risico-oorzaken. Er is gekeken of het 
toegepaste risicoverdeling uit de praktijk voldoet aan de spelregels binnen de opgestelde 
handreiking . De resultaten zijn in tabel 10 opgenomen, waarin wordt aangegeven hoe de 
risicoverdeling voor de GEM 's eruit ziet . In deze tabel is ook beschreven wat de motieven zijn achter 
de keuze voor de risicoverdeling. Als laatst wordt in tabel 10 aangegeven aan welke spelregels de 
risicoverdeling voldoet. In figuur 20 is het mechanisme van risicoverdeling voor de drie 
hoofdactiviteiten weergegeven. In figuur 20 zijn de praktijkresultaten verwerkt, en kan beschouwd 
worden als de verdere uitwerking van figuur 7 dat uit de literatuur is verkregen. Hiermee is 
antwoord gegeven op onderzoeksvragen 4.1 en 4.2 : 
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* Hoe kan het mechanisme van risico verdeling binnen de onderzochte GEM's worden beoordeeld 
met de theoretische gegevens uit de literatuurstudie? 
* Hoe worden de spelregels binnen de opgestelde handreiking en beoordelingskader in de 
praktijk ingevuld? 

In paragraaf 8.3 .3 is de definitieve handreiking opgesteld . Alle aspecten met spelregels binnen de 
opgestelde handreiking (figuur 12) zijn toegepast, in het mechanisme van risicoverdeling, bij de drie 
casussen . Daarom kunnen de spelregels binnen de opgestelde handreiking wel blijven, zodat de 
partijen de risico's bewuster kunnen verdelen door het toepassen van de aspecten met spelregels. 
Naast deze aspecten, speelt het aspect 'bevoegdheid van partij' een belangrijke rol bij de keuze van 
een risicoverdeling binnen een GEM. Dit aspect is in de praktijk vaak toegepast als motivatie voor 
een bepaalde risicoverdeling . Dit aspect kan toegevoegd worden in de definitieve handreiking. Voor 
dit aspect gaat het om de vraag welke partij de meest geschikte bevoegdheid heeft met betrekking 
tot het oplossen van het erkende probleem. De definitieve handreiking waarin het aspect 
'bevoegdheid van partij' is opgenomen, is weergegeven in figuur 19. Hiermee is antwoord gegeven 
op onderzoeksvraag 4.3: 

1 

2 

3 

Welke van de gevonden spelregels zowel uit de praktijk als de theorie kan gebruikt worden in de 
definitieve handreiking? 
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Figuur 20: Het mechanisme van risico verdeling voor de hoofdactiviteiten binnen een GEM 
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b) Vreemd vermogen en b) Publiekrechtelijke 
subsidies: Gemeente bevoegdheden en b) Beïnvloeden van 

communicatie naar de risico, Bestuurlijke 
omgeving . stabiliteit en 

(Bevoegdheid). 
c) Extra externe c) Het risico delen in een 
financiering: GEM bepaalde verhouding. c) Het risico delen In 

een bepaalde 
verhoudina. 

Geschillen tussen de Onaft1ankelljk Bemiddelen bij geschillen, Beïnvloeden-, dragen-
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Interne communicatie, en risico. Ook bestuurlijke 
beperken van stabiliteit en maatregel 
opportunistisch gedrag. voor onvoorziene 

risico 's. 

Geen of onduidelijke Onaft1ankelijk Onaft1ankelljke Beïnvloeden-, dragen-

afspraken bestuursorgaan Informatieverstrekking, en voorzien van het 
heIikopterview, en goede risico . Ook bestuurlijke 
Interne communicatie stabiliteit. 
binnen een project. 

Partij niet bereid om Veroorzakende partij Partij die zijn verplichtingen Veroorzaker van het 

het risico te dragen niet nakomt, is risico, en maatregel 
verantwoordelijk voor voor onvoorziene 
schadeveraoedlna. risico 's. 

Onduidelijkheid en/of a) Veroorzakende partij a) Partij die verzoek indient a) Veroorzaker van het 

wijziging scope voor wijziging aan het risico. 
bestemmingsplan en 
planologische kader, draagt 
het risico . 

b) GEM b) Risico, voor wijziging met b) Delen in een 
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.. 
Tabel 10: Het mechanisme, motIvatIe/reden, en spelregels voor de nSlcoverdeltng 
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9. Conclusies en Aanbevelingen 

9.1 Inleiding 

Doel van dit hoofdstuk is het uiteenzetten van conclusies van dit onderzoek, en het doen van 
aanbevelingen over vervolgonderzoek, onderzoekresultaten en onderzoeksopzet. Dit gebeurt door 
middel van een terugblik op de onderzoeksresultaten. In paragraaf 9.2 worden de conclusies 
uiteengezet en in paragraaf 9.3 worden aanbevelingen gedaan. 

Op basis van de literatuurstudie en expertbijeenkomst zijn 'spelregels voor risicoverdeling', 
'mechanisme van risicoverdeling binnen een GEM', 'hoofdactiviteiten van grondexploitatie' en 
'belangrijkste risico-oorzaken' geformuleerd. Door het gebrUik maken van deze resultaten is een 
casestudy uitgevoerd, waarbij drie GEM's zijn geanalyseerd die betrokken zijn bij een 
gebiedsontwikkelingsproject. De resultaten die leiden tot een definitieve handreiking, in de vorm van 
een afwegingsmodel voor risicoverdeling binnen een GEM, zijn beschreven in paragraaf 8.3. Aan de 
hand van de resultaten zijn de conclusies getrokken, en is een definitieve handreiking opgesteld. 

9.2 Conclusies 

In dit onderzoek is als eerst gekeken naar de aspecten met spelregels die belangrijk zijn voor 
risicoverdeling binnen PPS-constructies. De GEM is één van de twee hoofdsamenwerkingsvormen 
van PPS, daarom is de theorie over de aspecten van risicoverdeling voor PPS-organisaties wel 
toepasbaar voor de GEM's. Door de aspecten kunnen de risico's per project en per risico op 
verschillende wijze verdeeld worden. Uit de literatuur zijn drie aspecten met de bijbehorende 
spelregels gevonden die relevant zijn voor risicoverdeling binnen de GEM's: 

• Beheersbaarheid: 
- veroorzaker van het risico; 

partij die het beste kan dragen; 
partij die het beste kan beïnvloeden; 
partij die het meeste nadeel of profijt van ondervindt; 
in enige verhouding delen. 

• Voorzienbaarheid: 
partij die het risico het beste kan voorzien; 
maatregelen nemen voor onvoorziene risico's . 

• Bestuurlijke stabiliteit 

Als eerst dient een risicoanalyse uitgevoerd te worden, voordat de risico's verdeeld kunnen worden 
tussen de samenwerkende partijen. Na de risicoanalyse kunnen de aspecten met de bijbehorende 
spelregels toegepast worden om de risico's evenwichtig te verdelen tussen de samenwerkende 
partijen. Naast deze aspecten dienen de partijen een bepaalde input (houding) te geven zodat de 
onderhandeling over risicoverdeling optimaal verloopt: vertrouwen, commitment, flexibiliteit, 
acceptatie en respect. 

Naar aanleiding van de aspecten met spelregels voor risicoverdeling, volgt de handreiking. Binnen 
de handreiking zijn ook de stappen van het contracteringsproces van een GEM opgenomen. De 
handreiking voor risicoverdeling is onderverdeeld in vijf stappen: 

In stap 1 (initiatieffase) wordt de actorenanalyse en de samenwerkingsvisie uitgevoerd. Binnen 
deze twee analyses wordt een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. Tijdens een risicoanalyse 
worden de risico's geïnventariseerd, beoordeeld naar grootte, en als laatst geprioriteerd. Deze 
stap wordt apart uitgevoerd door de publieke en private partij(en). Wanneer de publieke partij 
de enige betrokken partij is tijdens de initiatieffase, dan wordt de eerste stap alleen door de 
publieke partij uitgevoerd . Volgens de methoden van risicomanagement moet als eerst een 
risicoanalyse uitgevoerd worden, voordat de risico's verdeeld kunnen worden . 

In stap 2 (overgang van initiatief- naar haalbaarheidsfase) van de handreiking wordt er gefocust 
naar de aspecten beheersbaarheid, voorzienbaarheid en bestuurlijke stabiliteit. Onder deze 
aspecten behoren spelregels. In deze stap kijken de publieke en private partij(en) apart naar 
deze aspecten. 

In stap 3 (haalbaarheidsfase) wordt de initiële risicoverdeling vastgesteld en wordt er een 
intentieovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst heeft betrekking op de voorbereidingsfase; 
de randvoorwaarden voor de samenwerking liggen niet vast. Het betreft een 
inspanningsverplichting. Initiële risicoverdeling wordt bepaald door de publieke partij in overleg 
met de private partij. Wanneer de private partij in deze stap nog niet betrokken is bij het 

70 



gebiedsontwikkelingsproject, wordt de initiële risicoverdeling door de publieke partij vastgesteld 
zonder onderhandeling met een private partij. 

In stap 4 (haalbaarheidsfase) vindt de onderhandeling over de risicoverdeling plaats. 
Desgewenst kan de risicoverdeling tijdens de onderhandelingen worden aangepast en wordt de 
definitieve verdeling opgesteld . Er wordt wederom gekeken naar de aspecten beheersbaarheid, 
voorzienbaarheid en bestuurlijke stabiliteit, zoals in stap 2. In deze stap kijken de publieke en 
private partijen gezamenlijk naar deze aspecten . Tijdens de onderhandeling over de 
risicoverdeling is vertrouwen, commitment, flexibiliteit, acceptatie en respect een input van de 
partijen. Zonder deze input van de partijen wordt er teveel naar de eigen belangen in het 
project gekeken en te weinig naar het gezamenlijke belang, waardoor de risico's niet op de 
juiste wijze verdeeld worden. 

In stap 5 (overgang van haalbaarheids- naar realisatiefase) wordt de 
samenwerkingsovereenkomst gesloten dat betrekking heeft op de uitwerking- en 
uitvoeringsfase. In deze overeenkomst wordt de definitieve risicoverdeling vastgelegd die 
tegelijkertijd de feitelijke PPS-overeenkomst is. 

De vijf stappen van de handreiking kunnen in de initiatief-, haalbaarheid- en realisatiefase 
ingevuld worden. De handreiking kan voor alle activiteiten van grondexploitatie ingevuld 
worden, zodat alle grondexploitatierisico's meegenomen kunnen worden. 

Tijdens de casestudies is gebleken dat in hoofdlijnen veel overeenkomsten zijn tussen de 
contractafspraken bij de drie casussen. In de praktijk zijn alle aspecten met spelregels toegepast 
voor de verdeling van de risico's. De GEM's in de praktijk denken ook in dezelfde richting als de 
spelregels die verkregen zijn uit de literatuur. Het gaat om de verdeling van de volgende risico's: 
'verwerving', 'inrichting', 'gronduitgifte', 'financiering', 'geschillen', 'geen of onduidelijke afspraken', 
'niet nakomen van verplichtingen', 'onduidelijkheid en/of wijziging scope', en 'politieke en/of 
maatschappelijke draagvlak'. De toegepaste motivaties en spelregels in de praktijk zijn terug te 
vinden in tabel 8. 

Naast deze aspecten is in de praktijk vaak het aspect 'bevoegdheid van partij' als motivatie gebruikt 
voor de keuze van een bepaalde risicoverdeling. Bijvoorbeeld, gemeente is in de praktijk 
verantwoordelijk voor de verdere verwerving van gronden in het exploitatiegebied, terwijl in de 
theorie de GEM hiervoor verantwoordelijk is. Motivatie voor dit verschil komt neer op de 
publiekrechtelijke onteigeningsbevoegdheden en overige wettelijke bevoegdheden die de gemeenten 
bezitten. Een GEM bezit op het gebied van grondverwerving geen publiekrechtelijke 
onteigeningsbevoegdheden en ook geen overige wettelijke bevoegdheden . Voor dit aspect gaat het 
om de vraag welke partij de meest geschikte bevoegdheid heeft met betrekking tot het oplossen van 
het erkende probleem. Uiteindelijk is in de definitieve handreiking (stap 2&4) dit aspect ook 
opgenomen, naast de drie andere aspecten uit de literatuur. De handreiking waarin het aspect 
'bevoegdheid van partij' is opgenomen, is weergegeven in figuur 19. 

In dit onderzoek is uiteindelijk een definitieve handreiking ontwikkeld in de vorm van een 
afwegingsmodel voor de risicoverdeling binnen een GEM. Deze handreiking heeft als doel het in 
goede banen leiden van risicoverdeling binnen een GEM. Met behulp van deze handreiking kunnen 
de partijen bewuster omgaan met risico's en het verdelen ervan. Door een bewuste omgang met de 
risico's wordt de kans vergroot dat de risicoverdeling evenwichtiger wordt. Wanneer de 
participerende partijen bewust omgaan met risico's, wordt de scheiding van risico's duidelijker. 
Hierdoor kunnen de partijen optimaal meerwaarde uit het project halen. Deze handreiking kan als 
hulpmiddel gebruikt worden door alle participerende partijen bij een GEM . Tijdens de 
onderhandelingen over risicoverdeling wordt er met behulp van de handreiking per risico per 
participerende partij bepaald bij welke partij het risico het beste verdeeld kan worden. Het is 
mogelijk dat een risico met behulp van de handreiking niet te verdelen valt. In zo'n geval kan het 
risico gedeeld worden tussen de participerende partijen binnen de GEM. Door de risico's te verdelen 
door middel van de handreiking, wordt er door gebruik van de aspecten beheersbaarheid, 
voorzienbaarheid, bevoegdheid van partij, en bestuurlijke stabiliteit per risico bepaald welke partij 
het risico optimaal kan dragen. Het risico wordt verdeeld bij de partij die het risico optimaal kan 
dragen. Naast de aspecten van risicoverdeling is de risicoanalyse ook belangrijk om de risico's 
evenwichtig te kunnen verdelen tussen de partiCiperende partijen. Door middel van de risicoanalyse 
worden de risico's inzichtelijk tijdens de initiatief- en haalbaarheidsfase. Deze handreiking geeft ook 
een begeleiding in het proces van risicoverdeling, waardoor de participerende partijen een grip 
krijgen op het proces. 
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9.3 Aanbevelingen 

Voor het gebruik van de handreiking kunnen enige aanbevelingen gedaan worden. Er zijn ook 
aanbevelingen toegevoegd voor onderzoeksopzet en vervolgonderzoek. Deze aanbevelingen zijn: 

• 

• 

• 

Het resultaat van dit onderzoek is een handreiking in de vorm van een afwegingsmodel, die 
gebruikt kan worden voor het verdelen van de risico's bij een GEM. Door de risico's te 
verdelen door middel van de handreiking, wordt er door gebruik van de aspecten per risico 
bepaald welke partij het risico optimaal kan dragen. Het risico wordt verdeeld bij de partij die 
het risico optimaal kan dragen. De handreiking kan toegepast worden vanaf de initiatieffase. 
Het kan gebruikt worden door alle participerende partijen in een GEM. 

Stap 1 van de handreiking is 'risicoanalyse' dat binnen de actorenanalyse en de 
samenwerkingsvisie wordt uitgevoerd in de initiatieffase. Dit onderzoek heeft zich gefocust op 
de aspecten met spelregels voor de risicoverdeling, dus niet op de risicoanalyse. Er zou 
tijdens een casestudy een risicoanalyse uitgevoerd kunnen worden om de impact van de 
verschillende grondexploitatierisico's binnen de GEM's te kunnen bepalen . Vervolgens kan 
een link gelegd worden met de risicoverdeling. De impact van een risico is opgebouwd uit de 
kans op het optreden van een gebeurtenis/risico maal het gevolg van die gebeurtenis/risico 
voor het project. 

Binnen risicoanalyse moeten meerdere activiteiten uitgevoerd worden, zoals: inventariseren, 
categoriseren, beoordelen en prioriteren van de risico's. Risicoanalyse moet binnen de 
actorenanalyse en de samenwerkingsvisie uitgevoerd worden. De activiteiten binnen de 
actorenanalyse en de samenwerkingsvisie kunnen in een gedetailleerde stroomschema 
uiteengezet worden, waarin de stappen van de risicoanalyse ook gedetailleerd uitgewerkt 
worden . 

• Tijdens de casestudy zijn drie GEM's geanalyseerd die nog geen eindresultaten hebben, 
omdat de projecten nog niet zijn afgerond. Hierdoor kon het 'succes' van de projecten niet 
gemeten worden op het gebied van 'tijd', 'geld' en 'kwaliteit'. Nadat de projecten zijn 
afgerond kan er nog nader gekeken worden of de projecten succesvol zijn geweest, waarbij 
een verband gelegd kan worden met de wijze van risicoverdeling binnen deze GEM's . 

• 

• 

• 

• 

Het is aan te bevelen om het proces binnen de handreiking vanaf stap 1 t/m stap 5 te toetsen 
bij een startende GEM. Dit onderzoek heeft zich gefocust op de aspecten met spelregels voor 
de risicoverdeling, dus niet op het proces van risicoverdeling. Hier is het belangrijk om te 
kijken hoe het proces van risicoverdeling in de praktijk verloopt. vervolgens kan gekeken 
worden of de geanalyseerde stappen overeenkomen met de handreiking. De GEM's die in dit 
onderzoek zijn geanalyseerd, hadden de initiatief- en de haalbaarheidsfase al afgerond. 

In de praktijk zijn twee verschillende vormen van PPS te onderscheiden die op hun beurt 
kunnen worden onderverdeeld in een aantal vormen. De eerste vorm is PPS joint-venture 
[GEM] model, en de tweede vorm is PPS als een concessie [DBFM(O)]. De aspecten in de 
handreiking zijn toegepast voor het joint-venture model. Het is mogelijk dat de aspecten ook 
voor de DBFM(O) toegepast kunnen worden. Dit zou nader onderzocht kunnen worden. 

Naast risico's bestaan ook kansen dat beide onder de term 'onzekerheid' vallen. In een 
vervolgonderzoek kan er aandacht gegeven worden aan de mogelijkheden van het benutten 
van kansen binnen een GEM. Natuurlijk moet er dan gekeken worden hoe de kansen verdeeld 
kunnen worden binnen een GEM. 

Een samenwerkingsconstructie wat nog nieuw is voor de gebiedsontwikkelingsprojecten, is de 
gecombineerde grond- en bouwexploitatie. Een GEM houdt zich alleen bezig met de 
grondexploitatie. Het zou interessant zijn om te onderzoeken naar de mogelijkheden van 
risicoverdeling binnen deze gecombineerde grond- en bouwexploitatie. 
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